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ABSTRAK

Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang
sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik saham maupun pemilik taman
wisata itu sendiri, namun ternyata keberadaan taman wisata juga memiliki
dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan adanya taman
wisata disuatu daerah maka secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan
bagi masyarakat sekitar khususnya disamping itu keberadaan taman wisata akan
membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka berbagai macam
usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dampak
keberadaan wisata alam muncak terhadap penyerapan tenaga kerja. Bagaimana
pandangan Ekonomi Islam mengenai dampak keberadaan wisata alam muncak
terhadap penyerapan tenaga kerja.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui dan Menganalisis
dampak keberadaan wisata alam Muncak terhadap penyerapan tenaga kerja.
Untuk Mengetahui dan Menganalisis bagaimana pandangan Ekonmi Islam
mengenai dampak keberadaan wisata alam muncak terhadap penyerapan tenaga
kerja
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
metode deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data
sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi,
kuesioner, dan dokumentasi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
masyarakat pemilik usaha yang tinggal disekitar lokasi taman wisata muncak.
Dengan menggunakan metode purposive sampling.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan wisata alam
muncak memberikan dampak yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dan
terciptanya UKM/peluang usaha. Kedua dampak tersebut memiliki pengaruh
positif terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar kawasan wisata alam
Muncak Teropong Laut yang dapat dibuktikan dengan kenaikan pendapatan
masyarakat sekitar sebesar 50 % bahkan dapat memberikan pekerjaan bagi
mayarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Keberadaan wisata
muncak terhadap penyerapan tenaga kerja sudah sesuai dengan konsep ekonomi
Islam. Hal ini terlihat dengan adanya wisata muncak mampu menciptakan
lapangan pekerjaan dan terciptanya UKM/peluang usaha dan telah sesuai dengan
Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 dan Al-Quran surat Al-Balad ayat 04.
Kata Kunci : Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Ketrja

MOTTO

ْ َُوﻗُ ِﻞ ٱ ۡﻋ َﻤﻠ
ون إِﻟَﻰٰ ٰ َﻋﻠِ ِﻢ
َ ﻮن َو َﺳﺘُ َﺮ ﱡد
َ ۖ ُﻮا ﻓَ َﺴﯿَ َﺮى ٱ ﱠ ُ َﻋ َﻤﻠَ ُﻜﻢۡ َو َرﺳُﻮﻟُﮫۥُ َوٱ ۡﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨ
١٠٥ ﻮن
َ ُﺐ َوٱﻟ ﱠﺸ ٰﮭَ َﺪ ِة ﻓَﯿُﻨَﺒﱢﺌُ ُﻜﻢ ﺑِ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘُﻢۡ ﺗ َۡﻌ َﻤﻠ
ِ ٱ ۡﻟﻐ َۡﯿ
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.1

1

Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya Edisi Tajwid(Bandung: PT Syaamil
Cipta Media 2002), h. 203
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan pahaman,maka perlu
diperjelas beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.seperti tertera
di halaman muka, skripsi ini berjudul: ANALISIS KEBERADAAN
WISATA ALAM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
MASYARAKAT

SEKITAR

DALAM

PERSPEKTIF

EKONOMI

ISLAM (study wisata muncak) sebagai berikut:
1. Analisis
Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas
berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan
antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman
arti keseluruhan.1 Analisisberfungsi sebagai upaya untuk mengenali dari
proses identifikasi dari permasalahan yang ada pada penelitian yang di
lakukan.2

1

h. 65

Nugroho Eko,Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

2
Ridwansyah , pendidikan dasar perbankan, (Lampung, Kumpulan Diklat Pembiayaan,
2009), h.3

2

2. Pariwisata
Suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau
kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapat
kepuasan dan kesenangan.3
3. Tenaga kerja
Adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota
badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang sesuai, termasuk
semua jenis pekerjaan yang dilakukan baik fisik maupun pikiran.4
4. Ekonomi Islam
Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan
permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. (berdasarkan
ajaran agama Islam)5
Dalam penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dengan judul di muka adalah suatu kajian tentang penyerapan tenaga kerja
dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup di lingkungan objek
wisata gunung muncak ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

3

Sinaga, Supriyono, Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli
Tengah (Kertas Kerja Program DIII Pariwisata Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), h. 12
4
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,terj. Soeroyo, (Jakarta: Nastangin,
Dana Bhakti Wakaf,), 1995, h. 248
5
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), h. 17
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B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan objektif
Objek pariwisata merupakan salah satu aset yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan
kreatifitas masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia
yang dapat dijadikan sebagai usaha ekonomi masyarakat.
2. Alasan subjektif
a. Permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini merupakan
salah satu kajian ekonomi Islam yang penulis tekuni di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden
Intan Lampung.
b.

Bahan-bahan yang berkenaan dengan topik bahasan tersedia
sehingga memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian
terhadapnya.

C. Latar Belakang Masalah
Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam
menentukan kebijakan menggunakan lahan untuk kepentingan negara dan
publik (hak hima), distribusi tanah (hak iqta) kepada sektor swasta,
penarikan pajak, subsidi dan keistimewaan non-monentary lainya yang
unsur

legalitasnya

dikembalikan

kepada

aturan

syari’ah.

semua

4

keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan
publikdan kemiskinan6.
Syari’at Islam memiliki komitmen untuk mendorong umat manusia
agar berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
Khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan syari’at Islam adalah
menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha.7
Kesejahteraan ini dapat dipahami sebagai kehidupan yang baik, yang
berarti tidak hanya meliputi kepuasan fisik atau jasmani saja, tetapi juga
dengan kesejahteraan rohani(sehat iman dan ubudiah yang benar). Seperti
firman Allah dalam QS. At-taubah ayat 105 yang berbunyi:

ْ َُوﻗُ ِﻞ ٱ ۡﻋ َﻤﻠ
ون إِﻟَﻰٰ ٰ َﻋﻠِ ِﻢ
َ ﻮن َو َﺳﺘُ َﺮ ﱡد
َ ۖ ُﻮا ﻓَ َﺴﯿَ َﺮى ٱ ﱠ ُ َﻋ َﻤﻠَ ُﻜﻢۡ َو َرﺳُﻮﻟُﮫۥُ َوٱ ۡﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨ
١٠٥ ﻮن
َ ُﺐ َوٱﻟ ﱠﺸ ٰﮭَ َﺪ ِة ﻓَﯿُﻨَﺒﱢﺌُ ُﻜﻢ ﺑِ َﻤﺎ ُﻛﻨﺘُﻢۡ ﺗ َۡﻌ َﻤﻠ
ِ ٱ ۡﻟﻐ َۡﯿ
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”.8
Apabila ayat diatas dikaji secara rinci, maka akan kita temukan
dorongan untuk berusaha memperoleh sumber penghidupan, melalui kerja
yang terus menerus dan bersungguh sungguh akan tercapai kebahagian dan
kesejahteraan hidup sebagai balasan atas setiap pekerjaan yang dilakukan.

6

Nasution, Mustafa Edwin dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,(Kencana, Jakarta,
2007), h. 148
7
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga,2012),h. 6
8
Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya Edisi Tajwid(Bandung: PT Syaamil
Cipta Media 2002), h. 203
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Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi
kerakyatan yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan
secara menyeluruh dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang
terarah dan terkoordinir. Disamping itu, konsep kepariwisataan mencakup
tentang upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek daya tarik wisata
serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata.
Smith dalam wardiyanta menyatakan bahwa secara substansi
pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu mayarakat, yang berkaitan
dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimiliki oleh seseorang.9
Kategori objek wisata terbagi dua yang pertama adalah objek wisata yang
dari perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah
bangsa dan tempat yang mempunyai daya tarik untuk di kunjungi, yang
kedua adalah objek wisata yang daya tarik nya bersumber pada keindahan
alam dan tata lingkungannya. Dalam undang-undang No. 9 tahun 1990
tentang kepariwisataan disebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan
perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka
rela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik
wisata.10

9

Wardiyanta, Metode Penelitian Pariwisata, Andi : (Yogyakarta, 2006), H. 16
Undang-Undang Nomor 9 Thn 1990 tentang Kepariwisataan

10
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Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di
Provinsi Lampung, 2011-2015 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Tahun

Mancanegara

Domestik

Jumlah

2011

47 103

2 285 630

2 332 733

2012

58 205

2 581 165

2 639 370

2013

75 590

3 392 125

3 467 715

2014

95 528

4 327 188

4 422 716

2015

114 907

5 530 803

5 645 710

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi
yang sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik saham maupun
pemilik taman wisata itu sendiri, namun ternyata keberadaan taman wisata
juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya,
dengan adanya taman wisata disuatu daerah maka secara langsung akan
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya
disamping itu keberadaan taman wisata akan membuka peluang bagi
masyarakat sekitar untuk membuka berbagai macam usaha kecil
menengah yang mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Pengembangan taman wisata ini akan memberikan dampak yang
sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, pengembangan
kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli
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daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus
berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati. Dengan
demikian maka, pembangunan taman wisata harus di dasarkan pada
kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung
secara ekologis daalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi
yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah
SWT.
Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang
sangat

menjanjikan

dalam

rangka

meningkatkan

perekonomian

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai tempat yang
dijadikan sebagai taman wisata dan sarana bermain, hal ini disebabkan
oleh semakin padatnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya
lahan-lahan yang dapat digunakan sebagai tempat menghilangkan penat
akibat aktifitas sehari-hari. Kepariwisataan sebagian dari pembangunan
ekonomi mempunyai tujuan untuk memperluas dan memeratakan
kesempatan berusaha, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut,
maka penyelenggaraan kepariwisataan harus berdasarkan asas-asas
manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan.
Pembangunan di bidang kepariwisataan dilaksanakan dengan
memperhatikan kemampuan untuk mendorong meningkatkan kehidupan
ekonomi dan sosial budaya serta pandangan nilai-nilai hidup yang ada
dalam masyarakat. Disamping itu juga perlu diperhatikan pula aspek
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kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungn usaha
pariwisata itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil
pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
Pengembangan program pembangunan taman wisata idealnya akan
mengembangkan pula berbagai jenis lapangan pekerjaan bagi masyarakat
setempat maupun masyarakat diluar wilayah taman wisata. Kegiatan
wisata idealnya pula akan meningkatkan pelibatan, partisipasi dan peran
serta masyarakat setempat secara aktif didalamnya, sebab masyarakat asli
itu bermukim di sekitar dan atau di dalam objek wisata yang dilakukan,
memiliki lokasi wisata tersebut sesuai hak adatnya(hak ulayat), kehidupan
nya masih tergantung dari potensi sumber daya alam yang ada diwilayah
nya, serta kehidupan sosial ekonomi nya masih sederhana sehingga perlu
ditingkatkan.
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Kegiatan wisata diharapkan akan berdampak positif

terhadap kesejahteraan(pendapatan) masyarakat. Dampak pembangunan
taman wisata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, khusunya
pendapatan masyarakat perlu diketahui, dipahami dan didalami secara baik
setetelah program pembangunan taman wisata dicanangkan di daerah
tersebut. Faktor ini merupakan indikator penting tentang sejauh mana
program pembangunan taman wisata menguntungkan masyarakat sesuai
dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.
Desa Munca, Kecamatan Teluk Pandan memiiki potensi sumber
daya alam yang sangat besar untuk pengembangan pariwisata, hal ini
11

Wahab, salah, Manajmen Kepariwisataan,( Jakarta: PTPraditya Paramita, 1989), h. 35
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ditandai dengan banyak nya obyek dan daya tarik wisata yang memiliki
keunikan. Potensi ini didukung pula dengan kondisi geografis daerah yang
terdiri dari pegunungan, pantai dan kepulauan.Contoh daerah menarik
yaitu dikawasan Muncak Teropong Laut yang terletak diatas bukit dengan
latar belakang teluk lampung yang menyajikan pemandangan cantik
pesisir pesawaran.
Kegiatan pariwisata alam Muncak Teropong Laut tentunya
memiliki hubungan interaksi terhadap kegiatan masyarakat setempat dan
lingkungan.Interaksi

kegiatan

pariwisata

Muncak

dan

kreatifitas

masyarakat saling mendukung, dimana kreatifitas masyarakat dapat
dijadikan obyek wisata, sementara hasilnya dapat dijual ke wisatawan. Hal
ini akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat sekitar yang kurang
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehingga banyak
masyarakat sekitar yang menjadikan obyek wisata Muncak sebagai
lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat.
Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kegiatan
kepariwisataan merupakan salah satu bidang usaha yang dipandang dapat
memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebutlah
yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan
tersebut melalui penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi
yang

berjudul

:“ANALISIS

KEBERADAAN

WISATA

ALAM

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA MASYARAKAT
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SEKITAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “ (Studi pada
Wisata Muncak Tirtayasa)

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang
masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :
1. Bagaimana dampak keberadaan wisata alam muncak terhadap penyerapan
tenaga kerja ?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam menegenai dampak keberadaan
wisata alam muncak terhadap penyerapan tenaga kerja ?

E. Batasan Masalah
Pada penulisan ini penulis menggunakan desain penelitian kausal.
Penelitian kausal merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki
adanya hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap dampak
yang terjadi karena penyebab dari fenomena yang ada melalui data yang
dikumpulkan.12 Dampak yang dimaksud adalah seberapa besar objek taman
wisata

Muncak

memberikan

kontribusi

terhadap

penyerapan

tenagamasyarakat disekitar objek taman wisata Muncak.

12

Nurul Azizah, Metedologi Sosial dan Pendidikan, Teori-Alikasi, (Jakarta: Bumi
Aksara,2007), h. 57
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F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan,
menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan
penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan
dari penulisan ini adalah :
a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis dampak keberadaan wisata alam
Muncak terhadap penyerapan tenaga kerja
b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis bagaimana pandangan Ekonomi
Islam mengenai dampak keberadaan wisata alam muncak terhadap
penyerapan tenaga kerja
2. Manfaat Penelitian
Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yan diharapkan
dapat memberi manfaat bagi peneliti ataupun pihak lain yang
membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan Ekonomi Islam.
b. Secara praktis hasil penelitian diharapkan membantu memberikan
pemahaman kepada pihak yang terkait seperti badan pengelola objek
taman wisata Muncak.Bagi penulis penelitian ini akan sangat
bermanfaat berkenaan dengan Universitas Islam Negeri, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, mengetahui fokus
program studi yang diambil sebagai mahasiswa Universitas Islam
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Negeri dan menemukan ilmu baru dalam mengembangkan usaha
mikro yang berada disekitar objek taman wisata Muncak.
G. Metode Penelitian
Metode adalah “cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.13 Sedangkan
penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis
masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran
fakta-fakta”14
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.15
Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan
menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.
2. Sifat Penelitian
Dilihat

dari

sifatnya,

penelitian

ini

bersifat

deskriptif

yaitu:penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan
objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulankesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, pengertian
deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang

h. 1

13

Cholid Nurboko dan Ahmadi, Metedologi Penelitian,(Jakarta: PT, Bumi Aksara, 1997),

14

Ibid. h. 1
Kartono, Kartini, Pengantar Metedologi Riset Sosial, (Bandung:Mandar Maju, 1996),

15

h. 32
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menggambarkan bagaimana kondisi penyerapan tenaga kerja masyarakat
yang ada di wilayah objek taman wisata alam Muncak.
3. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Data Primer
Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara
langsung dalam penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan
guna mendapatkan data secara langsung pada pengelola taman
wisata Muncak dalam radius 2 Km.

b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
sember bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
seperti: Al-Qur’an, hadist, buku-buku, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memeperoleh data-data yang diperlakukan dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a.

Metode Observasi
Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala
yang diselidiki 16 . Dalam metode observasi peniliti menggunakan
jenis observasi non partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi
tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya

16

Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi,Metodologi Penelitian Pariwisata
dan Perhotelan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), h.52

14

menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah objek taman
wisata muncak.
b.

Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau
semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden
untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.17
Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas
dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses proes
wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan
tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. 18
Sedangakn

wawancara

bebas

terpimpin

adalah

kombinasi

wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya
memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam
proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

19

Penulis

menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memproleh
data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan
penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

17

Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 115
Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, Loc. Cit
19
Ibid. H. 65
18

15

c.

Kuesioner
Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara dengan memberikan seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.20

d.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode yang dapat berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 21
Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung
merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari berbagai macam
media.

5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

22

Populasi

merupakan

keseluruhan

objek

penelitian.Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat
pemilik usaha yang tinggal disekitar lokasi taman wisata muncak.
b. Sample
Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan
sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata
20

Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penilitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis
(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi), h. 91
21
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta
2015), h. 240
22
Ibid h. 80
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Purposive berarti= sengaja. Jadi kalau sederhananya, purposive
sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.
Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil
karena ada pertimbangan tertentu. Contohnya, masyarakat yang
bekerja di wisata muncak yang berasal dari wilayah sekitar objek
wiasata muncak radius 2 Km. masyarakat yang berusia produktif
yaitu 15-64 tahun yang memiliki kratifitas tinggi yang bekerja di
objek wisata muncak sehingga mampu menarik wisatawan untuk
berkunjung ke wisata muncak. Jadi, sampel diambil tidak secara
acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Jika subjeknya kurang dari
100, lebih baik diambil semua.Tetapi jika subjeknya besar maka
dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

6. Metode Analisis Data
Data hasil wawancara dan data sekunder yang terkumpul kemudian
dianalisis dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai
dengan pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan
menggunakan penalaran atau rasio. Maksudnya yaitu menganalisis
data-data yang diperoleh dari responden maupun data-data yang
bersifat sekunder yang didapat dari media elektronikmaupun media
cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang
pengaruh penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan. Kemudian dari
data dan teori yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat
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khusus yaitu analisis penyerapan tenaga kerja di wilayah objek taman
wisata muncak.

H. Kerangka Pemikiran
Pembangunan industri pariwisata akan menyerap banyak tenaga
kerja. Dengan adanya pembangunan industri pariwisata maka akan
menambah lapangan pekerjaan baru dan menjadikan peluang untuk
menampung angkatan kerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan adanya pembangunan pariwisata maka akan memberikan peluang
yang besar untuk masyarakat dan juga pemerintah dalam hal melakukan
kegiatan industri wisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha
pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan.
Tabel 1.2
Kerangka Pemikiran
Pariwisata

Lapangan Pekerjaan

Peran terhadap penyerapan
tenaga

kerja

Analisa dalam Ekonomi
Islam
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja
Menurut Payaman, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur
10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan
kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan menerima
pendapatan. 23 Dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan
dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau
keuntungan dari lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinu
selama seminggu yang lalu.
Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.24
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja
adalah penduduk yang berusia 13-64 tahun untuk menghasilkan barang dan
jasa yang dibutuhkan dan digunakan oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat.

23

Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 107
24
Ibid.
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2. Klasifikasi Tenaga Kerja
Secara umum klasifikasi tenaga kerja dapat dipilah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Penduduknya, tenaga kerja terdiri dari :
1) Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat
bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan tenaga kerja.
Menurut

Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan, mereka dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu
mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
2) Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan
tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk
diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia
diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para
lansia (lanjut usia), dan anak-anak.25
b. Berdasarkan Batas Kerja
Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja terdiri dari:
1) Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64
tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja,
maupunyang sedang aktif mencari pekerjaan.
2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang beru,ur 10 tahun keatas
yang kegiatan nya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan

25

Basuki Pujoalwanto, Op.Cit, h. 108
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sebagainya. Kategori ini adalah anak yang sedang menempuh
pendidikan dan ibu rumah tangga.
c. Berdasarkan kualitas
Tenaga kerja berdasarkan kualitas terbagi menjadi:
1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian
atau kemahiran dibidang tertentu dengan cara sekolah atau dengan
pendidikan formal dan non-formal. Kategori ini seperti guru, guru,
dam dokter.
2) Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian
dibidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini
dibutuhkan latiahn berulang-ulang sehingga mampu menguasai
pekerjaan tersebut. Kategori ini mekanik dan apoteker.
3) Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya
mengandalkan tenaga saja. Kategori ini seperti pembantu rumah
tangga, tenaga kerja kasar, buruh.26
3. Teori Permintaan Tenaga Kerja
Analisa permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan
pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan
jasa yang dibutuhkannya. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan anatar
tingkat upah dan kauntitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk
dipekerjakan.

26

Ibid, h. 109
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Permintaa tenaga kerja berkaitan dengan:
a. Tingakat upah
Tingkatupah merupakan biaya kurva diperhitungkan untuk mencari titik
optimal kuantitas tenaga kerja yang akan dipergunakan. Makin tinggi
tingkat upah makin sedikit tenga kerja yang diminta. Begitu pula
sebaliknya.
b. Teknologi
Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin
efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam
mengaktualisasikan keterampilan dan kemampuannya.
c. Produktivitas
Bentuk kurva NPM dipengaruhi oleh produktivitasnya. Produktivitas
tergantung modal yang dipakai. Kelulusan modal akan menaikan
produktivitas tenaga kerja.27
d. Kualitas tenaga kerja
Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks
kualitas tenaga kerja begitu pula keadaan gizi mereka.
e. Fasilitas modal
Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga
kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan

27

Arfida BR, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 42
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peranan input yang lain, yaitu modal dapat merupakan faktor penentu yang
lain.28
Perusahaan

memperkerjakan

seseorang

karena

seseorang

itu

membantu produksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat atau
konsumen. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja,
tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang
diproduksinya. 29 Di dalam pasar diasumsikan seorang pengusaha tida dapat
mempengaruhi harga, perusahaan sebagai penerima harga pasar yang berlaku
dan tidak dapat mengubah meurbah harga dengan menaikan atau menurunkan
produksinya dengan harga berlaku. Dalam memaksimumkan laba, pengusaha
hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan.
Pengusaha harus membuat pilihan mengenai input(pekerja dan input
lainnya) serta output(jenis dan jumlah) dengan kombinasi yang tepat agar
diperoleh keuntungan maksimal. 30 Agar mencapai keuntungan maksimal,
pengusaha akan memilih atau menggunakan input yang akan memberikan
tambahan penerima yang lebih besar dari tambahan terhadap total biayanya.
4. Teori Penawaran Tenaga Kerja
Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Dalam
konsep tenaga kerja penawaran adalah suatu hubungan antara tingkat upah

28

Ibid
Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya manusia (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h.69
30
Sonny Sumarni, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.14
29
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dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap
menyediakannya. Secara khusus suatu kurva penawaran melukiskan jumlah
maksimum yang siap disediakan pada setiap kemungkinan tingkat upah untuk
periode tertentu. Sebagai alternatif, kurva penawaran tenaga kerja dapat
dipandang bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja sebagai tingkat upah
minimum yang dengan tingkat itu para pemilik tenaga kerja siap untuk
menyediakan jumlah khusus itu. 31 Salah satu dari dua pandangan itu,
penawran tenaga kerja harus ditinjau sebagai suatu skedul alternatif yang
diperoleh pada suatu titik waktu tertentu yang telah ditetapkan.
Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah
tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama
untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus.
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Penawaran tenaga kerja

dipengaruhi oelh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak,
keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk
menggunakan waktunya, apabila digunakan untuk bekerja, apakah digunakan
untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih santai atau bisa dikatakan tidak
produktif tetapi konsumtif atau merupakan kombinasi keduanya. Apabila
dikaitkan dengan tingkat upah maka, maka keputusan seseorang akan
dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang.
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5. Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Islam
Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha mendapatkan uang
atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi
didasari oleh konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk
memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan
dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi
kebutuhan manusia.33
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh
anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk
semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiran. Tenaga kerja sebagai
satu factor produksi mempunyai arti yang besar karena semua kekayaan alam
tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.
Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa
usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Disamping adanya sumber alam
juga harus ada rakyat yang mau bekerja sungguh-sungguh, tekun dan
bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya.34 Islam
mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan
sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu
Allah akan memberi blasan yang setimpal yang seusai dengan amal/keja
sesuai dengan firman Allah dalam QS, An-Nahl ayat 97:

ۖ
ۡﻦ ﻓَﻠَﻨُ ۡﺤﯿِﯿَﻨﱠﮫۥُ َﺣﯿَ ٰﻮ ٗة طَﯿﱢﺒَ ٗﺔ َوﻟَﻨ َۡﺠ ِﺰﯾَﻨﱠﮭُﻢٞ ﺻﻠِ ٗﺤﺎ ﱢﻣﻦ َذ َﻛ ٍﺮ أَ ۡو أُﻧﺜَﻰٰ َوھُ َﻮ ُﻣ ۡﺆ ِﻣ
َ ٰ َﻣ ۡﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
٩٧ ﻮن
َ ُأَ ۡﺟ َﺮھُﻢ ﺑِﺄ َ ۡﺣ َﺴ ِﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮاْ ﯾَ ۡﻌ َﻤﻠ
33
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Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.35
Al- Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan
menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk
bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman
dalam QS. Al-Balad ayat 4:

٤ ﻟَﻘَ ۡﺪ ﺧَ ﻠَ ۡﻘﻨَﺎ ٱ ۡ ِﻹﻧ ٰ َﺴ َﻦ ﻓِﻲ َﻛﺒَ ٍﺪ
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam
susah payah.36
Kata abad berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan
akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia
telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi dan mulia tetapi
kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap
penaklukan manusia terhadap alamini merupakan hasil dari kerja keras yang
dijalani. 37 Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguhsungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai
kebahagiaan dalam hidupnya.
a. Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam
Empat prinsip ketenagakerjaan dalam islam.
1) Kemerdekaan Manusia.
35
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37
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Kemerdekaan manusia yang dimaksudkan adalah menjaga agar
seorang majikan tidak bertindak sewenang-wenang kepada pekerjanya
karena seorang pekerja juga mempunyai hak asasi yang tidak dapat
diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang mempunyai usaha akan
dituntut untuk mempekerjakan seseorang dengan tidak merampas
kemerdekaannya maksudnya adalah tidak memaksakan seseorang untuk
bekerja melampaui batas kemampuannya. Jauh pada masa lalu banyak
sekali terjadi sistem perbudakan maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip
tenaga kerja dalam Islam karena Islam tidak bisa mentoleransi adanya
perbudakan.
2) Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia.
Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam
posisi yang terhormat karena Islam sangat mencintai umat muslim yang
gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. AlJumu’ah ayat 10 :

ۡ
ْﻀ ِﻞ ٱ ﱠ ِ َوٱ ۡذ ُﻛﺮُوا
ْ ض َوٱ ۡﺑﺘَ ُﻐ
ْ ﺼﻠَ ٰﻮةُ ﻓَﭑﻧﺘَ ِﺸ
ۡ َﻮا ِﻣﻦ ﻓ
ﺖ ٱﻟ ﱠ
ِ َ ﻀﯿ
ِ ُﻓَﺈ ِ َذا ﻗ
ِ ﺮُوا ﻓِﻲ ٱﻷَ ۡر
ٗ ِٱ ﱠ َ َﻛﺜ
١٠ ُﻮن
َ ﯿﺮا ﻟﱠ َﻌﻠﱠ ُﻜﻢۡ ﺗُ ۡﻔﻠِﺤ
Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.38
Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang
hendaklah saling menghargm ai dan menghormati terlebih lagi adalah
hubungan diantara para pengusaha dan juga para pekerja karena seorang

38
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pengusaha membutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang
diinginkan oleh konsumennya dan seorang pekerja akan mendapatkan
imbalan atas apa yang telah ia kerjaan.
3) Prinsip Keadilan
Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan
dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman
Allah Surah Al-Hadid ayat 25:

ِۖ َان ﻟِﯿَﻘُﻮ َم ٱﻟﻨﱠﺎسُ ﺑِﭑ ۡﻟﻘِ ۡﺴ
ﻂ
َ ﺐ َوٱ ۡﻟ ِﻤﯿﺰ
َ َﺖ َوأَﻧﺰ َۡﻟﻨَﺎ َﻣ َﻌﮭُ ُﻢ ٱ ۡﻟ ِﻜ ٰﺘ
ِ َﻟَﻘَ ۡﺪ أَ ۡر َﺳ ۡﻠﻨَﺎ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ﺑِﭑ ۡﻟﺒَﯿﱢ ٰﻨ
ٰ
ٞ َوأَﻧ َﺰ ۡﻟﻨَﺎ ٱ ۡﻟ َﺤ ِﺪﯾ َﺪ ﻓِﯿ ِﮫ ﺑَ ۡﺄ
ُﺼ ُﺮ ۥهُ َو ُر ُﺳﻠَﮫۥ
ُ ﺎس َوﻟِﯿَ ۡﻌﻠَ َﻢ ٱ ﱠ ُ َﻣﻦ ﯾَﻨ
ِ ﯾﺪ َو َﻣﻨَﻔِ ُﻊ ﻟِﻠﻨﱠٞ س َﺷ ِﺪ
ٞ ي َﻋ ِﺰ
٢٥ ﯾﺰ
ﺐ إِ ﱠن ٱ ﱠ َ ﻗَ ِﻮ ﱞ
ِ ۚ ﺑِﭑ ۡﻟﻐ َۡﯿ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya
Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi
Maha Perkasa.39
Prinsip keadilan di sini berkaitan dengan keadilan yang dilakukan oleh
pengusaha yaitu adil dalam hal memberikan konpensasi atas apa yang telah
dilakukan oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok
untuk bidangnya dan juga keadilan bisa dilihat dari segi pekerja yaitu pekerja
harus melakukan kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua
kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-
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sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan
efisiensi dan jujur.

4) Prinsip Kejelasan Aqad (Perjanjian) dan Transaksi Upah
Islam sangat memperhatikan masalah akad, hal ini termasuk salah satu bagian
terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk
menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan
pekerjaan, upah, waktu, bekerja dan sebagainya.40 Dalam hal ini perjanjian
akad diantara pekerja dan juga pengusaha haruslah jelas pekerjaan yang akan
dilakukan oleh seorang pekerja dan juga besaran konpensasi atas pekerjaan
yang telah dilakukan dan kapan seorang pekerja itu akan menerima
konpensasi itu. Dengan adanya kejelasan akad ini maka diharapkan tidak
terjadi permasalahan dikemudian harinya.
b. Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi
Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi
adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak
saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir, dan
perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga
suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik
secara langsung maupun secara tidak langsung.41 Suatu wilayah yang memiliki
kekayaan alam yang berlimpah, namun tidak memiliki tenaga kerja yang
mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, maka keberadaan
40
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sumberdaya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
setempat. Sebaliknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya,
namun tenaga kerjanya memiliki skill yang tinggi atau banyak tenaga kerjanya
yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka sumberdaya alam yang sedikit
itu dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
wilayah tersebut.
Bekerja dengan mengeluarkan tenaga baik fisik maupun non fisik akan
menghasilkan pendapatan lebih mulia dibandingkan dengan pendapatan yang
didapat tanpa mengeluarkan tenaga, misalnya pendapatan dari bunga, game
ofchange. Pendapatan dari aktivitas spekulasi tersebut tersebut nyata-nyata
dilarang oleh agama. Bekerja adalah aktivitas yang sangat mulia dan terhormat,
dimana para nabi juga bekerja keras untuk mencari nafkah.42
c. Hak-Hak Tenaga Kerja
Islam mengakui bahwa manusia bekerja disertai dengan penggunaan
modal akan didapat output yang lebih tinggi. Pada umumnya pekerja sering
mendapat perlakuan kurang adil dari majikannya, padahal hasil kerja para
pekerja tersebut telah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi
perusahaan tersebut. Pengusaha sering melupakan kewajibannya terhadap
pekerja.
Hak-hak tenaga kerja antara lain adalah:
1) Para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati
taraf hidup yang layak.
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2) Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik
yang dimilikinya dan apabila suatu waktu ia di percaya melakukan
pekerjaan yang berat, harus di sediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja
atau modal yang lebih banyak atau keduanya.
3) Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu
membayar biaya perawatannya pada saat itu.
4) Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut
usia.
5) Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah
mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para pekerja dan
anak-anak.
6) Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran selama
masih menganggur dari dana zakat.
7) Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam
bekerja.
8) Barang-barang yang dihasilkan dipabriknya harus diberikan kepada
mereka secara bebas atau dengan tarif yang lebih murah.
9) Para buruh harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta memaafkan
mereka jika berbuat kesalahan selama dalam bekerja.
10) Mereka harus di sediakan akomodasi yang cukup sehingga kesehatan dan
efisiensinya tidak terganggu.43
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d. Kewajiban Tenaga Kerja
kewajiban seorang pekerja dalam memenuhi semua kewajiban yang ada
dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan
kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan efisien dan jujur. Ia
harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya.44 Jika ia
diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia
harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan
menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.
Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya
dan tidak boleh ada godaan maupun suap yang dapat mendorongnya untuk
bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk
mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat di percaya dan tidak
menggelapkan maupun merusak barang tersebut.
e. permintaan dan penawaran tenaga kerja
permintaan tenaga kerja berbeda dengan permintaan barang dan jasa.
Konsumen membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan
(utility) akan tetapi pengusaha meminta seseorang sebagai tenaga kerja adalah
untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. 45 Dengan kata lain
pertambahan permintaan pengusaha terhadap barang yang di produksinya.
Permintaan tenaga kerja sangat tergantung pada kondisi perekonomian.
Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan akan tenaga
kerja akan lebih tinggi, sedangkan pada saat perekonomian lesu maka
44
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permintaan akan tenaga kerja juga akan berkurang dan pasar tenaga kerja akan
turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat
pengangguran akan rendah, sebaliknya jika permintaan akan tenaga kerja
rendah maka tingkat pengangguran akan meningkat.
Secara teoritis dalam negara yang sedang berkembang bila pertumbuhan
ekonomi meningkat maka permintaan tenaga kerja atau partisipasi rakyat
dalam pembangunan akan meningkat pula. Dengan demikian, faktor-faktor
yang dapat demand tenaga kerjaadalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah
orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dari
masyarakat di mana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi
dan tingkat upah.46
Pertumbuhan tenaga kerja ditentukan oleh pertumbuhan penduduk dimasa
lampau, di mana penduduk merupakan sumber pokok bagi penawaran tenaga
kerja. Besar kecilnya penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah
penduduknya.47 Wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak pasti
memiliki jumlah angkatan kerja atau penawaran tenaga kerja yang lebih
banyak dari pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan
oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu
tertentu.48 Penawaran tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang
menawarkan jasanya untuk proses produksi. Jumlah yang bekerja dan mencari
pekerjaan dinamakan angkatan kerja. Penawaran tenaga kerja mencakup semua
46
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orang yang mempunyai pekerjaan ditambah jumlah mereka yang secara aktif
mencari pekerjaan.
Pada perekonomian yang modern, terdapat kendala yang dihadapi berupa
gangguan yang terjadi baik di sisi permintaan maupun penawaran. Upah dan
kesempatan kerja yang selalu berubah merupakan respon dari perubahan yang
terjadi dari sisi ekonomi, politik, dan sosial. Ketika pasar kerja bereaksi
terhadap gangguan

yang terjadi upah dan kesempatan kerja akan selalu

bergerak menuju titik keseimbangan yang baru. Secara umum, faktor-faktor
yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja ialah: jumlah penduduk, struktur
umum, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah,
wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, dan kondisi
perekonomian.49
B. Tinjauan tentang Industri Pariwisata
1. Pengertian Pariwisata
Kata ‘pariwisata’ berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari
berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan wisata berarti
perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau
berkeliling.50
Menurut Instruksi Presiden No. 19 tahun 1969 kepariwisataan adalah
merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan
hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan
alam yang indah dan iklim yang nyaman. Menurut Undang-Undang No. 9
49
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tahun 1990 tentang kepariwisataan, “pariwisata adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata
serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini. Sedangkan pengertian pariwisata
menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan
wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.51
WTO mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan
orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan
lingkungannya dan tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk kesenangan,
bisnis, dan keperluan lain.52
Menurut James J Spilllane “Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat
ketempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun
kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dan dimensi
sosial budaya dan ilmu”.53
Dari beberapa pengertian pariwisata diatas dapat disimpulkan bahwa
pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk
rekreasi yang dilakukan ke suatu tempat diluar dari daerahnya yang bersifat
sementara yang dalam kegiatan itu telah disediakan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar lingkungan
tempat wisata.
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2. Sejarah pariwisata
Sesungguhnya pariwisata telah dimulainya peradaban itu sendiri, yang
ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau
perjalanan agama lainnya. Namun demikian tonggak-tonggak sejarah dalam
pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan
Marcopolo (1254-1324) yang menjelajahi Eropa, sampai ke Tiongkok, untuk
kemudian kembali ke Venesia, yang kemudian disusul perjalanan Pangeran
Henry (1394-1460), Christoper Colombus (1451-1506), dan Vasco da Gama
(akhir abad XV). Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru
berkembang pada awal abad ke-19; dan sebagai industri internasional,
pariwisata dimulai tahun 1869.
Pada zaman prasejarah, manusia hidup berpindah-pindah (nomadism)
sehingga perjalanan yang jauh merupakan gaya dan cara untk bertahan hidup.
Seiring perjalanan waktu orang dengan sengaja melakukannya karena
aktivitas tersebut menyenangkan. Di abad 11 sampai abad 15 dalam sejarah
peradaban barat, terjadi model baru perjalanan manusia untuk melakukan
ziarah ke tempat khusus untuk alasan religius.
Selanjutnya, pada abad 17 sampai abad 20 merupakan era perpindahan dan
perjalanan

manusia

melintasi

negara

(internasional)

dan

benua

(interkontinental). Beberapa orang yang telah mencapai tingkat kesejahteraan
dan mempunyai waktu luang mulai melakukan perjalanan bukan untuk
mencari tempat bermukim baru, tetapi untuk kesenangan dan untuk mengisi
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waktu luang, atau alasan budaya. Fenomena inilah yang menjadi potret awal
lahirnya pariwisata.
Istilah tour yang berarti ‘perjalanan’ baru secara luas dikenal dan dipakai
setelah abad ke-16. Sekitar tahun 1740-an di Inggris Raya dan di Eropa
dikenal istilah Grand Tour yang berarti perjalanan yang cukup panjang tetapi
bersifat menyenangkan untuk tujuan pendidikan dan tujuan lain yang bersifat
budaya oleh orang muda dari kelas atas.
Tahun 1840-an Thomas Cook mulai memberangkatkan sekelompok orang
(group) dalam paket modern atau tur inklusif. Mula-mula dalam wilayah
England dan kemudian berkembang ke daratan Eropa. Tahun 1840-an
merupakan awal dilakukannya perjalanan jauh dengan menggunakan sistem
transportaasi masal. Pada abad ke-20, khususnya periode tahun 1960 ke 1980,
tampak adanya peningkatan pesat pada jumlah orang yang melakukan
perjalanan wisata. Lebih dari 300 juta wisatawan internasional tercatat tiap
tahunnya dibeberapa negara tujuan wisata.
Bagi Indonesia, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa
1910-an, yang ditandai dengan dibentuknya VTV (Vereeneging Toeristen
Vekeer), sebuah badan pariwisata Belanda, di Batavia. Badan pemerintah ini
sekaligus juga bertindak sebagai tour operator dan travel agent, yang secara
gencar mempromosikan Indonesia, khusunya Jawa dan Bali. Pada 1926
berubah menjadi Nitour (Nederlandsche Indische Touriten Burean), sebagai
anak perusahaan yang pelayaran Belanda (KPM). KPM secara rutin melayani
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pelayaran yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Bali, dan Makasar,
dengan mengangkut wisatawan.54
3. Dasar hukum pariwisata
Dasar hukum pariwisata diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dalam Undang-Undang nomor
10 tahun 2009 dijelaskan tentang ketentuan umum tentang pariwisata, asas,
fungsi

dan

tujuan

pariwisata,

prinsip

penyelanggaraan

pariwisata,

pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak,
kewajiban dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah,
koordinasi, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, gabungan industri
pariwisata Indonesia, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi,
dan tenaga kerja, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana,
ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
a. Asas pariwisata
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
1) Manfaat.
2) Kekeluargaan.
3) Adil dan Merata.
4) Keseimbangan.
5) Kemandirian.
6) Kelestarian.
7) Partisipatif.
54
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8) Berkelanjutan.
9) Demokratis.
10) Kesetaraan.
11) Kesatuan.
b. Fungsi pariwisata
Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
c. Tujuan pariwisata
Kepariwisataan bertujuan untuk:
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3) Menghapus kemiskinan.
4) Mengatasi pengangguran.
5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
6) Memajukan kebudayaan.
7) Mengangkat citra bangsa.
8) Memupuk rasa cinta tanah air.
9) Memperkukuh jati dan kesatuan bangsa.
10) Mempererat persahabatan antar bangsa.
d. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
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1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai
pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan
antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia
dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan
kearifan lokal.
3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan,
dan proporsionalitas.
4) Memelihara kelestarian alam dan lingkupan hidup.
5) Memberdayakan masyarakat setempat.
6) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan
daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otomi
daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.
7) Mematuhi

kode

etik

kepariwasataan

dunia

dan

kesepakatan

internasional dalam bidang pariwisata.
8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Pembangunan kepariwisataan.
Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang
diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan
dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan
budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
Pembangunan kepariwisataan meliputi:
1) Industri pariwisata.
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2) Destinasi pariwisata.
3) Pemasaran.
4) Kelembagaan kepariwisataan.55
4. Jenis-Jenis Pariwisata
Setiap wisatawan yang melakukan pariwisata memiliki motif tersendiri
terutama dalam hal wisatawan luar daerah. Perbedaan motif-motif tersebut
tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata karena suatu daerah
maupun suatu Negara pada umumnya dapat umumnya dapat menyajikan
berbagai atraksi wisata yang akan berpengaruh pada fasilitas yang perlu
disiapkan

dalam

pembangunan

maupun

program

promosi

maupun

periklanannya. Jenis-jenis pariwisata yang dikenal saat ini antara lain:
a. Wisata budaya
Wisata budaya adalah suatu kegiatan mengadakan kunjungan atau
peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat,
kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni
mereka.
b. Wisata industri
Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan
pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awan kesuatu kompleks atau
daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel
besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau
penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju
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perindustriannya

dimana

masyarakat

berkesempatan

mengadakan

kunjungan ke daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri
berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara itu.56
c. Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah
untuk memberika kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi
lemah untuk mengadakan perjalanan, misalnya bagi kaum buruh, pemuda,
pelajar, mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk
membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi
finansialnya untuk mempergunakan kesempatan libur atau cuti mereka
dengan mengadakan perjalanan yang dapat menambah pengalaman serta
pengetahuan mereka, dan sekaligus juga dapat memperbaiki kesehatan
jasmani dan mental mereka.
d. Wisata pertanian
Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke
proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya.
Dimana wisatan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan
untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati
segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis
sayur mayur dan palawija di sekitar kebun yang dikunjungi.57
e. Wisata maritim atau wisata bahari
Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan jenis wisata air, lebih-lebih
danau, bengawan, pantai, teluk atau laut lpas, seperti memancing, berlayar,
56
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menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetensi berselancar, balapan
mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan
yang indah di bawah permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan yang
banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritim.
f. Wisata cagar alam
Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro
perjalanan yang menghususkan usaha-usahanya dengan jalan mengatur
wisata ke tempat cagar alam, taman lindung, hutan, daerah pegunungan
dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam,
kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang marga
satwa, yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di
tempat-tempat lain.
g. Wisata buru
Jenis wisata ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki
daerah-daerah atau hutan tempat berburu, yang dibenarkan oleh
pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata
buru diatur dalam bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan
pemerintah Negara yang bersangkutan.
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h. Wisata petualangan
Dikenal dengan istilah adventure tourism, seperti masuk hutan
belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi (off the beaten track),
penuh binatang buas, mendaki tebing teramat terjal.58
5. Pengembangan Pariwisata
Selama wisatawan berada di daerah tujuan wisata (destinasi wisata),
mereka memerlukan pelayanan akomodasi dan transportasi untuk menjelajahi
destinasi tersebut, makanan, toko, souvenir, dan suatu yang akan dilakukan
dan yang akan dilihatnya. Singkatnya mereka akan mengkonsumsi produk.
Istilah produk mencakup segala sesuatu yang dibeli atau yang dikonsumsi
oleh pengunjung atau wisatawan.59
Wisatawan membeli produk yang diproduksi khusus untuk mereka
seperti souvenir, tetapi kebanyakan bisnis perjalanan dan bisnis pariwisata
lainya menyediakan pelayanan (services) seperti tiket, nasihat, transportasi,
akomodasi, tur ke tempat tertentu, dan sebagainya. Tidak seperti produkproduk manufaktur atau yang dihasilkan oleh sebuah pabrik, kita tidak secara
nyata dapat melihat pelayanan (services).
a. Komponen Pengembangan Pariwisata
Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangkan
suatu obyek wisata. Menurut Ahdinoto, ada lima jenis komponen dalam
pariwisata yaitu:60
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1) Atraksi wisata: atraksi adalah daya tarik yang memotivasi wisatawan
untuk berkunjung atau berlibur. Atraksi bisa berupa alam seperti
landskape, pantai, pegunungan, iklim, lembah: atraksi buatan seperti
kota bersejarah, taman dan resort: atraksi budaya drama, festival,
museum, galeri, dan atraksi sosial seperti kesempatan berbaur dengan
masyarakat di daerah tujuan wisata dan ikut mengalami cara hidup
bersama mereka.61 Atraksi yang diidentifikasikan (sumber daya alam,
sumber daya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan
untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada pariwisata,
bagian utama lain tidak akan diperlukan.
2) Promosi dan pemasaran: promosi adalah suatu rancangan untuk
memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana
agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah
bagian penting.
3) Pasar wisata (masyarakat pengirim wisata): pasar wisata merupakan
bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/tidak
diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi
mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi dan
sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang
berlibur.

61
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4) Transportasi: pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan
pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak
besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
5) Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan
pelayan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).
Komponen penting dalam pengembangan pariwisata menurut George
Mclntyre, adalah suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat
yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu
tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek
wisata yang baik.62
Objek wisata yang paling bisa diandalkan adalah obyek wisata yang
dapat dikunjungi setiap hari tanpa persiapan terlebih dahulu, misalnya laut,
pantai, gunung merapi, sungai, danau, kawasan lindung, pemandangan alam
dan lain-lain. Obyek wisata semacam itu sebenarnya tersedia pada semua
jenis obyek wisata (alam, budaya dan buatan). Pengembangan atraksi wisata
ini sangat penting agar obyek ini semakin berkembang, tetapi dalam
pelaksanaannya harus memperhitungkan faktor-faktor geografis, potensi,
karakteristik objek dan tingkat perkembangan.63
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6. Dampak Pariwisata
Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat
sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Di mana
dampak-dampak itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Dampak Ekonomi Pariwisata
1) Menghasilkan Pendapatan Bagi Masyarakat
Setiap kegiatan wisata menghasilkan pendapatan, khususnya bagi
masyarakat setempat. Pendapatan itu dihasilkan dari transaksi antara
wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk pembelanjaan yang dilakukan
oleh wisatawan. Pengeluaran wisatawan terdistribusi tidak hanya ke
pihak-pihak yang terlibat langsung dalam industri pariwisata seperti
hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan pemandu wisata. Distribusi
pengeluaran wisatawan juga diserap ke sektor pertanian, sektor industri
kerajinan, sektor angkutan, sektor komunikasi, sektor komunikasi, dan
sektor lain yang terkait.
2) Menghasilkan Lapangan Pekerjaan
Pariwisata merupakan industri yang menawarkan beragam jenis
pekerjaan kreatif sehingga mampu menampung jumlah tenaga kerja
yang cukup banyak. Sebagai contoh wisatawan yang bersantai di
pantai dapat memberikan pendapatan bagi penjual makan minum,
penyewa tikar, pemijat, dan pekerja lain.
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3) Meningkatkan Struktur Ekonomi
Peningkatan pendapatan masyarakat dari industri pariwisata membuat
struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa
memperbaiki kehidupan dari bekerja di industri wisata.64
7. Industri Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja
Industri dapat dikatakan memegang peranan penting dalam pembangunan
industri tersebut diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak
lagi dan pada giliranya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
secara keseluruhan. Jadi jelasnya pembangunan industri akan dapat
menciptakan kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung angkatan
kerja yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Dalam perencanaan
penyerapan tenaga kerja, dengan melalui penambahan modal dalam setiap
aktifitas

pembangunan

akan

memberikan

dampak

positif

terhadap

perkembangan penyediaan lapangan kerja yang cukup besar. Penyediaan
lapangan kerja tersebut dapat dilakukan dengan menghasilkan barang dan jasa
dimana kegiatan tersebut memerlukan faktor-faktor produksi sehingga dengan
adanya proses produksi dapat menciptakan lapangan kerja.
Secara umum ada beberapa keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh
dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain sebagai berikut:
peningkatan pertumbuhan urbanisasi sebagai akibat adanya pembangunan
prasarana dan sarana kepariwisataan dalam suatau wilayah atau daerah
tujuan, kegiatan beberapa industri yang berhubungan dengan pelayanan
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wisatawan seperti perusahaan angkutan, akomodasi, perhotelan, restoran,
kesenian daerah, perusahaan meubel dan lain-lain, meningkatnya produk hasil
kebudayaan disebabkan meningkatnya konsumsi oleh para wisatawan,
menyebabkan pemerataan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja dan
berusaha, salah satu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan
penghasilan devisa Negara, memperluas pasaran barang-barang yang
dihasilkan dalam negeri.
Pariwisata dapat memulihkan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta
dapat menghilangkan prasangka dan kepicikan, membantu terciptanya saling
pengertian antara penduduk yang datang dengan penduduk Negara yang
dikunjunginya.
Analisis ekonomi Harrod dan Domar mengatakan bahwa, apabila
penduduk bertambah maka pendapatan per kapita akan berkurang, kecuali
bila pendapatan riil bertambah. Selanjutnya bila angkatan kerja bertambah,
maka output juga harus bertambah untuk mempertahankan kesempatan kerja
penuh dan bila ada investasi maka pendapatan riil juga harus bertambah untuk
mencegah adanya kapasitas menganggur.65
Sasaran pembangunan dewasa ini adalah meningkatkan pembangunan
industri yang relative padat karya dalam rangka penanggulangan masalah
ketenagakerjaan.

Akhir-akhir

ini pertambahan

angkatan

kerja

yang

berlangsung jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan menyerap
tenaga kerja, ini dikarenakan semakin berkembangnya sistem padat modal.
65
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Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor
yang memperkerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa
yang relative besar. Pariwisata menjadi sektor yang sangat potensial untuk
dikembangkan sebagai sektor andalan karena sebagai sebuah industri, dalam
berkembangnya pembangunan di berbagai sektor pariwisata bisa dijadikan
sebuah industri masa depan yang mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat kearah yang lebih baik.
Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan
tenaga orang dan industri ini sifatnya pelayanan jasa maka membutuhkan
unsur cepat, mudah, nikmat, juga ramah. Fungsi pariwisata dari segi ekonomi
dapat di kemukakan bahwa dari sektor pariwisata dapat diperoleh devisa, baik
berupa pengeluaran para wisatawan asing maupun sebagai penanam modal
dalam industri pariwisata termasuk penerimaan berupa retribusi bagi
wisatawan.
Fungsi sosial yang paling dominan dari sektor pariwisata adalah perluasan
penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala
sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata sangat membutuhkan tenaga
kerja sehingga dapat membantu mengurangi persoalan pengangguran.
Penciptaan kesempatan kerja secara langsung dapat di kemukakan, misalnya
di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, obyek wisata, dan kantor
pariwisata pemerintah. Sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak langsung,
seperti meningkatnya hasil produksi di bidang pertanian dan kerjinan tangan
karena termotivasi dengan kunjungan wisatawan.
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8. Pariwisata Syariah
a. Pengertian Pariwisata Syariah
Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya
berupa wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid, peninggalanpeninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata
syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru
pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun
wisata buatan yang keseluruhannya di bingkai dalam nilai-nilai islam.
Kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang di tujukan kepada
manusia untuk memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang yang ada
di sekitar kita dalam hal kebiasaan/adatnya untuk memperhatikan segala
sesuatu semata-mata untuk menambah keimanan kita kepasa Allah SWT.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Ankabut ayat 20:

ۡ
ْ ض ﻓَﭑﻧﻈُﺮ
ْ ﻗُ ۡﻞ ِﺳﯿﺮ
َﺊ ٱﻟﻨﱠ ۡﺸﺄَة
ُ ُﻨﺸ
َ ۚ ُوا َﻛ ۡﯿﻒَ ﺑَﺪَأَ ٱ ۡﻟ َﺨ ۡﻠ
ِ ﻖ ﺛُ ﱠﻢ ٱ ﱠ ُ ﯾ
ِ ُوا ﻓِﻲ ٱﻷَ ۡر
ٓ ۡٱ
ٞ ﻷ ِﺧ َﺮ ۚةَ إِ ﱠن ٱ ﱠ َ َﻋﻠَ ٰﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ۡﻲ ٖء ﻗَ ِﺪ
٢٠ ﯾﺮ
Artinya: Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya,
kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu.66
Dimana safar diatas ditujukan untuk merenungi keindahan ciptaan
Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa
66
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manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap Keesaan Allah SWT dan
memotifasi menunaikan kewajiban hidup.
Hal ini juga terdapat pada Qs.Ar-Rum:30:9:

ۡ
ُْوا َﻛ ۡﯿﻒَ َﻛﺎنَ ٰ َﻋﻘِﺒَﺔُ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ِﻣﻦ ﻗَ ۡﺒﻠِ ِﮭﻢۡۚ َﻛﺎﻧُ ٓﻮا
ْ ض ﻓَﯿَﻨﻈُﺮ
ْ أَ َو ﻟَﻢۡ ﯾَ ِﺴﯿﺮ
ِ ُوا ﻓِﻲ ٱﻷَ ۡر
ْ أَ َﺷ ﱠﺪ ِﻣ ۡﻨﮭُﻢۡ ﻗُ ﱠﻮ ٗة َوأَﺛَﺎر
ۡض َو َﻋ َﻤﺮُوھَﺎٓ أَ ۡﻛﺜَ َﺮ ِﻣ ﱠﻤﺎ َﻋ َﻤﺮُ وھَﺎ َو َﺟﺎٓ َء ۡﺗﮭُﻢ
َ ُوا ٱ ۡﻷَ ۡر
٩ ﻮن
َ ﺎن ٱ ﱠ ُ ﻟِﯿَ ۡﻈ ِﻠ َﻤﮭُﻢۡ َو ٰﻟَ ِﻜﻦ َﻛﺎﻧُ ٓﻮ ْا أَﻧﻔُ َﺴﮭُﻢۡ ﯾَ ۡﻈﻠِ ُﻤ
َ ﺖ ﻓَ َﻤﺎ َﻛ
ِ ۖ َُر ُﺳﻠُﮭُﻢ ﺑِﭑ ۡﻟﺒَﯿﱢ ٰﻨ
Artinya: dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi
dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh
orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat
dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta
memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka
makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka
dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali
tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang
Berlaku zalim kepada diri sendiri.67
Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah
dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata
syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan
jasanya yang bersifat universal.
Produk dan jasa pariwisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam
pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan
pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai
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dan etika syariah. 68 Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada
wisata religi.
Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilainilai keislaman dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam
sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim
menjadi acuan dasar dalam membangun pariwisata. Wisata syariah
mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya
mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu
mengacu kepada norma-norma keislaman.69
Menurut Sofyan wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu
wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah islam. Seperti yang
dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata
syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin
menikmati kearifan lokal.70
Konsep wisata syariah dapat diartikan sebagai kegiatan wisata
yang dilandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat
berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (Tafakur Alam)
dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali
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dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi
segala yang dilarang oleh-Nya.
1) Kriteria Umum Pariwisata Syariah
Menurut kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif dan badan
pengurus harian Dewan Syaraih Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSM-MUI), pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai
berikut:
a) Berorientasi pada kemashlahatan umum
b) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
c) Menghindari kemusrikan dan khurafat
d) Menghindari maksiat
e) Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti
menghindari perilaku hedonis dan asusila
f) Menjaga amanah, kemanan dan kenyamanan
g) Bersifat universal dan inklusif
h) Menjaga kelestarian lingkungan
i) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.71
2) Karakteristik Pariwisata Syariah
Delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi
administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal
tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:
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a) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim
secara keseluruhan
b) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin menghormati prinsipprinsip islam
c) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsipprinsip islam
d) Bangunan harus sesuai dengan prinsip islam
e) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal
f) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi
g) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim
melakukan kegiatan keagamaan
h) Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip
islam.72
3) Komponen Usaha Pariwisata Syariah
Jika kriteria umum yang telah ditetapkan oleh kementrian
pariwisata dan ekonomi kreatif diaplikasikan pada komponen usaha
maka harus memenuhi beberapa hal berikut:
a. Daya tarik/objek wisata syariah
Dari sisi objek wisata, hal yang harus mendapat perhatian adalah:
1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata
buatan
2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
72

Harjanto Suwardono, Potensi Pengembangan Wisata Perhotelan di Kota Semarang
(Kajian dari Perspektif Syariah) (Tesis Program Manajemen Keuangan Syariah Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015), h. 18

55

3) Tersedia makanan dan minuman yang halal
4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak
bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
5) Terjaga kebersihan sanitasi lingkungan73
b. Akomodasi Pariwisata Syariah
Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang
sesuai dengan standar syariah yang sudah mendapat sertifikat dari
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang
mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel
atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:
1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
3) Tersedia makanan dan minuman yang halal
4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk
keluarga dan bisnis
5) Terjaga kebersihan, sanitasidan lingkungan
c. Usaha penyedia makanan dan minuman seluruh restoran, kafe,
jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan
makanan yang disajikan, sejak dari bahan baku hingga proses
penyediaan bahan baku dan proses memasaknya. Cara yang
paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga tersebut
73
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sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika cara tersebut
belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka
minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
1) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat MUI
2) Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau
pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan
ditetapkan selanjutnya apabila point a belum terpenuhi
3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih74
d. Spa, Sauna dan Massage
Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi
fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep
wisata syariah ini, antaranya:
1) terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk
pelanggan wanita
2) tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi
3) menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi
dan produk turunannya
4) tersedia sarana yang memudahkan ibadah
e. Biro Perjalanan wisata
Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualifikasi
syariah, namun penting bagi biro perjalanan tersebut melakukan
beberapa hal berikut:
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1) Menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai
dengankriteria umum pariwisata syariah.
2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum
akomodasi pariwisata syariah.
3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang
sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan
minuman pariwisata syariah. Misalnya, untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan muslim yang menggunakan jasanya, biro
perjalanan wisata harus mengetahui rumah makan yang
menyajikan makanan halal ketika berada di objek wisata.75
f. Pramuwisata (pemandu wisata)
Pramuwisata memegang peran sangat penting dalam penerapan
prinsip syariah di dunia wisata, karena pramuwisatalah yang
bertugas untuk menjaga berbagai aturan syariah yang diterapkan
dalam pariwisata syariah yang ditetapkan dalam pariwisata
syariah karena posisinya adalah sebagai pemimpin perjalanan
wisata, maka ia harus memenuhi syarat berikut:
1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam
menjalankan tugas
2) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung
jawab
3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai nilai dan etika islam
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4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.
Hal ini menjadi sangat penting, karena pramuwisata harus
memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai
pariwisata syariah agar dapat memberikan nilai-nilai islam
selama perjalanan wisata.
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BAB III
LAPORAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Muncak Teropong Laut
1. Sejarah Singkat Desa Muncak
Pada awalnya desa Munca Kecamatan Teluk Pandan masih ikut dengan
desa Teluk Betung Kabupaten Bandar Lampung. Tetapi pada tahun 2014
masyarakat menginginkan agar desa tersebut ikut pemekaran untuk menjadi
desa Munca Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu kepala desa masih
dipimpin oleh Dra. Masnawati. Nama Muncak sendiri diambil dari letak
desanya di dataran tinggi atau di atas pegunungan.76
2. Keadaan Goeografis Desa Muncak
Desa Munca merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Teluk Pandan Kabupaten pesawaran dengan luas wilayah administrasi
pemerintahan 650 Ha/M2. Desa Munca merupakan dataran tinggi dengan
ketinggian ±30 M dari permukaan laut. Wilayah desa Muncak berbatasan
langsung dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Way Tataan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hurun
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Munca
d. Sebelah Timur berbatasan Laut Teluk Betung
Luas wilayah desa Munca secara keseluruhan adalah 650 Ha/M2,
secara keseluruhan terdiri dari dataran tinggi atau daerah pegunungan. Jarak
76
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dari Desa Munca ke pusat Kabupaten Pesawaran adalah 60 Km atau sekitar
1 jam dengan kondisi jalan jenis aspal penetrasi macadam. Jarak dari Desa
Muncak ke Kantor Kecamatan adalah 4 Km dengan kondisi jalan jenis aspal
penetrasi macadam. Jarak Desa Munca ke Ibu Kota Provinsi Lampung yaitu
Bandar Lampung adalah 8 Km dengan kondisi jalan yang sudah mengalami
pengerasan dapat mempermudah transportasi untuk ke wilayah di luar desa
Munca, akan tetapi masih banyak jalan yang rusak, berlubang, dan masih
ada jalan tanah yang butuh perbaikan dan pengerasan.
3. Kondisi Demografi Desa Munca
Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti
dengan Kepala Desa di desa Munca, maka didapatkan data sebagai
berikut:77
a. Komposisi penduduk berdasarkan kelamin
Berdasarkan data monografi tahun 2005 jumlah Penduduk di Desa
Munca sebanyak 459 orang, dengan jumlah kepala keluarga 150 Kepala
Keluarga. Rincian penduduk Desa Munca menurut jenis kelamin dapat lihat
pada table 3.1 di bawah ini:
Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Total

%

Laki-laki

169

45,5

77
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Perempuan

290

55,5

Jumlah

459

100

Sumber: Monografi desa Muncak, tahun 2015.
b. Komposisi penduduk menurut agama
Untuk melihat komposisi penduduk desa Munca menurut agamanya
dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Menurut Agama
Agama

Total

%

Islam

449

97.8

Kristen

5

1.1

Katholik

5

1.1

Jumlah

459

100

Sumber: Monografi desa Munca, tahun 2015.
Berdasarkan table 3.2 di atas monografi desa Munca pada tahun
2015 terlihat bahwa penduduk desa Munca mayoritas beragama Islam
dengan persentase 97.8%, Kristen 1.1%, dan Katholik 1.1%. Meskipun
hidup dalam keberagaman agama, namun mereka tetap menjunjung tinggi
solidaritas dengan cara saling menghormati dan saling menghargai satu
sama lain.
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c. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan
Untuk melihat komposisi penduduk Desa Munca Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten Pesawaran menurut tingkat pendidikannya dapat
kita lihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Klasifikasi Pendidikan

Total

%

Belum sekolah

50

10.9

Tamat SD

164

35.8

Tamat SLTP

95

20.7

Tamat SLTA

50

10.9

Tamat Sarjana

100

21.7

Jumlah

459

100

Sumber: Monografi desa Munca, 2015
Dapat dilihat pada tabel di atas, menurut tingkat pendidikan pada
tahun 2015 masyarakat Desa Munca mayoritas tamatan SD dengan
persentase 35.8%, Dan hanya 21.7% yang melanjutkan pendidikan sampai
tingkat sarjana.
d. Kelompok penduduk menurut mata pencaharian
Untuk melihat komposisi penduduk desa Munca Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten Pesawaran menurut mata pencarian dapat kita lihat
pada tabel 3.4:
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Tabel 3.4
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Klasifikasi Pekerjaan

Total

%

PNS

10

2.2

Wiraswasta

50

10.9

Petani/Buruh

399

86

Jumlah

459

100

Sumber: Monografi desa Munca, 2015
Sebagian besar mata pencaharian penduduk di desa Munca bekerja
sebagai petani/buruh. Dari table 3.4 di atas terlihat sebanyak 459 jiwa atau
sebesar 86% penduduk Desa Munca bekerja sebagai tani/buruh. Mayoritas
PNS yang ada di kampung ini didominasi oleh guru. Terdapat sebanyak 50
jiwa atau sebesar 10.9% bekerja sebagai wiraswasta/pedagang. Profesi
pedagang ini terdiri dari pedagang kelontong, pedagang sayuran, dan
warung.
B. Gambaran Umum Wisata Alam Muncak Teropong Laut
1. Sejarah Singkat Wisata Alam Muncak Teropong Laut
Muncak Teropong Laut berdiri pada awal 2015 tepatnya pada
tanggal 26 maret 2015, pada saat itu belum menjadi sebuah tempat wisata
namun hanya sekedar dijadikan sebagai tempat persinggahan pribadi atau
rumah bersantai bagi bapak Taufik Hidayat beserta keluarga pada saat libur
kerja.
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Seiring waktu berjalan datang seorang ibu muda yang berna Silvia,
beliau berfoto di tempat tersebut, setelah melihat hasil fotonya beliau sangat
terkesan karna tempat itu sangat indah dan menakjubkan. Kemudian beliau
mengunggah nya ke sosial media, objek wisata ini dikenalkan melalui media
internet dan media lainnya, sehingga banyak masyarakat yang mulai
mengetahui keindahan wisata alam ini, dari situlah tempat tersebut menjadi
terkenal dikalangan masyarakat luas dan setiap harinya banyak pemuda
pemudi yang berdatngan ke tempat tersebut.78
Melihat

semakin

banyaknya

masyarakat

yang

berdatangan,

munculah beberapa ide dan inovasi yang merupakan cikal bakal berdirinya
tempat pariwisata yang diberi nama Muncak Tropong Laut, nama Munca
sendiri diambil dari nama Desa setempat, karena pariwisata tersebut terletak
di Desa Munca, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, jika kita
mendengar nama teropong, sudah pasti di wisata alam ini terdapat teropong
yang dapat melihat ke laut dengan menggunakan teropong. Namun ini lain,
yang di maksud teropong laut yaitu masyarakat dapat secara langsung
melihat pemandangan dan berselfie-selfiean dengan background laut dan
pulau-pulau kecil dari atas pegunungan.
Awalnya bapak Taufik Hidayat dan ibu Herawati yang bertempat
tinggal di Gg.D.Ranau VI Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung
Utara berfikir saat membuka tempat wisata tersebut hanya sekedar iseng
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saja, karna mengingat 2 bulan lagi akan pensiun dari dinas kesehatan (BPJS)
Bandar Lampung, beliau mulai berfikir untuk mencari penghasilan
tambahan dengan membuka tempat wisata yang sekarang bernam Muncak
Teropong Laut.
Pada tanggal 1 agustus 2016 mulai dibuka dan diresmikan kawasan
tersebut untuk tempat umum. Pertama kali dibuka tempat tersebut masih
sangat sederhana karna faktor keterbatasan modal yang kurang memadai,
beliau mengatakan tempat ini dilihat dari view lautnya saja sudah sangat
indah, jadi untuk awal-awal seadanya saja dulu, betapa kagetnya bapak
Taufik Hidayat dan ibu Herawati karna setiap harinya tidak kurang dari 5080 pengunjung yang datang untuk sekedar berfoto-foto dan menikmati
keindahan pemandangan laut dari atas pegunungan.
Hingga saat ini fasilitas di dalamnya terus dikembangkan untuk
memanjakan setiap pengunjung yang datang ke wisata alam Muncak
Teropong Laut tersebut. Pengunjung dapat dengan leluasa menikmati
pemandangan alam melihat kawasan Teluk Lampung dari puncak bukit
hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp. 5.000 per orang, namun
pengunjung berkendaraan sepeda motor dan mobil harus membayar parkir
berkisar Rp. 5.000 (motor) hingga Rp. 10.000 (mobil). 79 Saat ini wisata
alam Muncak Teropong laut telah memberikan kontribusi terhadap PAD
dengan membayar pajak sebesar 30% dari pendapatan pertahun yaitu
sebesar 86,000,000.dan dapat ditingkatkan lagi dengan pengoptimalan
79
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pengembangan wisata alam muncak dengan menjadikan ekonomi kreatif
sebagai daya tarik wisata alam muncak sehingga dapat meningkatkan
pendapatan, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar
menegenai ekonomi kreatif.
Pengelola objek wisata juga menyediakan sejumlah lokasi atau spotspot untuk menyaksikan pemandangan alam sembari berfoto-foto. Namun
pada beberapa lokasi untuk berfoto dibatasi jumlah pengunjungnya atau
dibatasi jumlah orangnya minimal 3 orang sampai 5 dengan orang,
peraturan tersebut digunakan untuk menghindari kecelakaan terjatuh dan
hal-hal yang tidak diharapkan, mengingat tempat berfoto tersebut di
bawahnya merupak jurang yang dalam karna spot-spot untuk berfoto
terletak di lereng pegunungan. Sejumlah rumah pohon juga disediakan bagi
pengunjung yang ingin naik dan ingin berfoto atau menyaksikan
pemandangan alam dari atas pohon di sekitarnya.
Perjalanan ke objek wisata alam Muncak Teropong laut ini dapat
ditempuh dari kota Bandar Lampung melewati ruas jalan menuju kawasan
pantai hingga lempasing yang mendekati perbatasan Kabupaten Pesawaran.
Lokasi Muncak Teropong Laut ditempuh sekitar 3 km dari Dusun Tataan,
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Barat, kota Bandar
Lampung dari jalan masuk di depan kawasan wisata Pantai Tirtayasa.
Jalan menuju ke lokasi Muncak Teropong Laut tidak terlalu jelek,
sudah berbatu dan beraspal walaupun tidak begitu mulus, namun harus
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melalui jalan naik, terjal dan berkelok-kelok, sehingga pengunjung harus
berhati-hati dan membawa kendaraan dalam kondisi baik agar tidak
mogok dan terprosok ke jurang di sekitarnya.
Menurut pengelola kawasan wisata alam Muncak Teropong Laut,
para pengunjung yang berdatangan tidak saja dari Lampung, termasuk pula
banyak pengunjung datang dari luar Provinsi Lampung, seperti Jakarta,
Palembang, Bandung, dan beberapa kota lain di indonesia mendatangi objek
wisata yang saat ini menjadi buruan baru bagi para pelancong di Provinsi
Lampung ini.
Sejumlah pengunjung mengaku sengaja jauh-jauh datang ke sini
selain untuk untuk memuaskan rasa penasaran karena mendengar adanya
objek wisata alam Muncak Teropong Laut di Lampung, sekaligus mengisi
liburan seperti tahun baru, lebaran, liburan sekolah dan hari-hari besar
lainnya.
Kebanyakan pengunjung adalah anak-anak muda, kalangan remaja,
meskipun terdapat pula pengunjung rombongan keluarga beserta anak-anak
yang datang ke objek Wisata alam Muncak Teropong Laut yang berada di
Desa Munca, Kelurahan Munca, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran.
Dalam pengembangan objek Wisata alam Muncak Teropong Laut
sendiri,

pihak

diantaranya yaitu:

pengelola

mempunyai

beberapa

program

kedepan,

68

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola Wisata alam Muncak
Teropong Laut dengan melaksanakan pembinaan, penataran dan
pelatihan bagi pengelola pariwisata.
2. Meningkatkan sara dan prasarana pengelolaan Wisata alam Muncak
Teropong Laut.
3. Pembangunan untuk pengembangan sarana dan penataan lingkungan di
objek Wisata alam Muncak Teropong Laut meliputi: pembanguan spotspot sebanyak mungkin, pembangunan fasilitas yang lebih memadai, dan
lain sebagainya.
4. Sosialisasi pada Badan/Lembaga
Kabupaten

Pesawaran

agar

dan swasta lingkup pemerintah

mengetahui

pentingnya

mendukung

keberhasilan sektor kepariwisataan.
5. Sosialisasi yang insentif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk
lebih memahami segala kewajiban dalam melaksanakan segala usahanya.
6. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar objek wisata secara bertahap agar
masyarakat memiliki kepedulian terhadap Wisata alam Muncak
Teropong Laut.
7. Menekan angka kebocoran di obyek wisata melalui pembinaan terhadap
para aparat pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
8. Melaksanakan promosi melalui media cetak, media online, internet,
mengikuti pameran.
9. Meningkatkan, melestarikan, mengembangkan seni budaya daerah.
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10. Meningkatkan penyelenggaraan event kepariwisataan dan budaya yang
menarik bagi wisatawan.
11. Melakukan kerja sama dengan biro perjalanan luar daerah Lampung agar
menjadikan wisata alam Muncak Teropong laut sebagai salah satu
destinasi wisata yang ada di provinsi Lampung.
Sedangkan program yang sudah terlaksana untuk pengembangan
objek Wisata Muncak Teropong Laut diantaranya adalah:
a. Pembangunan berbgai macam fasilitas seperti: area parkir, tempat
penjualan karcis, MCK/kamar mandi, Mushola cafe/rumah makan, dan
tempat-tempat untuk berfoto.
b. Meningkatkan penyelenggaraan event kepariwisataan dan budaya yang
menarik bagi para wisatawan.
c. Pementasan seni di kawasan objek Wisata alam Muncak Teropong Laut
untuk menarik wisatawan.
d. Sosialisasi kebijakan tentang pariwisata kepada para pelaku usaha.
e. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata, maka
para pegawai mengikuti seminar kepariwisataan yang diadakan oleh
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.
f. Untuk promosi dari pihak pengelola sudah melaksanakannya baaik
melalui media cetak, media internet,dan lain sebagainya.
Apabila dibandingkan dengan kondisi obyek Wisata alam Muncak
Teropong Laut sebelumnya maka sekarang ini sudah mengalami
perkembangan baik dari segi fisik maupun dari segi jumlah pengunjung
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yang

pada

akhirnya

berpengaruh

paada

peningkatan

pendapatan

retribusinya,. Kondisi objek Wisata Muncak alam Teropong Laut sebelum
dilakukan rehabilitas keadaannya kurang terpelihara karena dari segi
keterbatasan dana untuk pembangunannya.
C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Dan Menghambat Pengembangan
Wisata Alam Muncak Teropong Laut
1. Faktor Yang Mendorong Pengembangan Wisata alam Muncak Teropong
Laut
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan
langsung, wawancara, dan dokumen di objek Wisata alam Muncak
Teropong Laut, maka peneliti mengidentifikasi hasil penelitian terhadap
potensi objek pariwisata
a. Daya tarik
Daya tarik utama yang ada di objek Wisata alam Muncak
Teropong Laut adalah:
1)

Pemandangan alam yang luas nan asri

2)

Dapat melihat laut dari ketinggian/ dari atas pegunungan.

3)

Dapat melihat matahari terbenam (sunset).
Pada hari-hari tertentu di kawasan objek Wisata alam Muncak

Teropong Laut dapat dijumpai berbagai macam event, pada saat ulang
tahun Wisata alam Muncak Teropong Laut akan mengadakan banyak
hadiah/dorprise bagi para pengunjung/wisatawan yang beruntung.80
80

Wawancara dengan Bpk. Taufik pada tanggal 1 agustus 20017.
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b. Sarana perhubungan
Akses jalan untuk menuju objek Wisata alam Muncak Teropong
Laut kondisinya sudah cukup baik dan mudah untuk dilewati karena
sudah aspal, walaupun masih ada sebagian jalan yang masih tanah dan
belum di aspal. Kendaraan umum yang melewati lokasi wisata
jumlahnya cukup banyak , rata-rata para wisatawan yang berkunjung
menggunakan kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun
kendaraan roda dua.
c. Pengelola, perawatan dan pelayanan.
Dalam pengelolaan, perawatan dan pelayanan obyek Wisata alam
Muncak Teropong Laut masih dikelola oleh swasta/pemilik lahan
sendiri, dan tidak dikelola oleh pemerintah pusat. Pelayanan yang baik
dan keramah tamahan dari pihak pengelola merupakan salah satu faktor
terpenting dalam pariwisata, karena dengan adanya pelayanan yang
baik tersebut maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman.
Pelayanan di lokasi objek Wisata alam Muncak Teropong Laut cukup
baik, karena ada petugas yang ditunjuk untuk memandu wisatawan
yang memerlukan bantuan.
d.

Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di objek Wisata Muncak Teropong
Laut yakni berupa: tempat penjualan tiket/karcis, lahan parkir,
MCK/kamar mandi, mushola, dan sarana lainnya. Fasilitas yang
tersedia di obyek Wisata alam Muncak Teropong Laut belum optimal
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karena memerlukan biaya yang sangat banyak dan cukup mahal untuk
memperbaiki maupun untuk menyediakan.
Air bersih yang ada di objek Wisata alam Muncak Teropong Laut
berasal dari sumur. Penggunaan air bersih terutama untuk keperluan
MCK wisatawan, dan untuk berwudhu bagi wisatawan yang akan
melaksanakan sholat.
e. Kondisi keamanan yang baik
Kondisi keamanan yang baik di lokasi objek wisata alam Muncak
Teropong Laut merupakan faktor penting dalam pengembangannya.
Keamanan objek wisata di Muncak Teropong Laut cukup baik karena
melibatkan warga sekitar dan polsek terdekat untuk menjaga keamanan
para wisatawan. Keamanan sangat diperlukan untuk menjaga barangbarang pengunjung yang ditinggal untuk jalan-jalan di sekitar objek
wisata dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab. Dengan kondisi keamanan yaang baik membuat
nyaman para pengunjung yang ingin berekreasi di objek wisata alam
Muncak Teropong Laut.
2. Faktor-faktor yang menghambat pengembangan objek wisata Muncak
Tropong Laut.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat selaku pemilik
usah objek wisata alam Muncak Teropong Laut pada tanggal 1 Agustus
2017 diperoleh keterangan tentang faktor-faktor yang menghambat
pengembangan objek wisata Muncak Teropong Laut sebagai berikut:

73

a. Faktor internal yaitu:
1) Sarana dan prasarana yang belum memadai (arena bermain untuk
anak-anak) khususnya di objek wisata.
2) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata
dan kebudayaan masih kurang.
3) Kesadaran sebagian para pengusaha usaha jasa pariwisata dan
masyarakat masih rendah.
4) Masih terdapatnya lahan tidur potensial yang belum dimanfaatkan
untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
5) Masih terbatasnya dana infrastruktur di kawasan objek wisata alam
Muncak Teropong Laut.
6) Pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan cara
dibakar yang seharusnya dapat diolah menjadi ekonomi kreatif
dengan cara di daur ulang menjadi kerajinan tangan yang dapat
bernilai ekonomi.
b. Faktor eksternal yaitu:
1) Adanya persaingan yang semakin ketat dengan daerah lain di luar
Kabupaten Pesawaran
2) Meningkatnya pengaruh luar yang mempengaruhi, sehingga
menyebabkan melemahnya budaya daerah.
3) Kultur masyarakat yang kurang mendukung terhadap percepatan
pengembangan objek dan daya tarik yang terdapat di objek wisata
alam Muncak Teropong Laut
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4) Masih kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana
dan prasarana kepariwisataan.
D. Pengaruh Keberadaan Wisata Alam Muncak Teropong Terhadap
Perekonomian Masyarakat
Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan
yang

perlu

dikembangkan

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahtraan

masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara menyeluruh
dan merata sehingga perlu adanya pembinaan yang terarah dan terkoordinir.
Disamping itu, konsep tentang pariwisata mencakup tentang upaya
pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai
kegiatan dan jenis usaha pariwisata.
Kategori objek wisata terbagi menjadi tiga yang pertama adalah objek
wisata dari perwujudan ciptaan manusia dan dada hidup, yang kedua adalah
objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam dan tata
lingkungan, dan yang ketiga adalah objek wisata yang bersumber dari seni
budaya, kebiasaan masyarakat, dan tempat sejarah bangsa yang mempunyai
daya tarik untuk dikunjungi.
Saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat
menjanjikan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dengan munculnya berbagai tempat yang dijadikan sebagai taman
wisata dan sarana bermain, hal ini disebabkan oleh semakin padatnya jumlah
penduduk dan semakin berkurangnya lahan-lahan yang dapat digunakan
sebagai tempat menghilangkan penat akibat aktifitas sehari-hari.
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Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi yang
sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik saham maupun pemilik wisata
itu sendiri, namun ternyata keberadaan taman wisata juga memiliki dampak
terhadap perekonomian masyarakat sekitar, dengan adanya taman wisata
disuatu daerah maka secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitar khususnya disamping itu keberadaan taman wisata akan
membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk membuka berbagai macam
usaha kecil menengah yang mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Sebagaimana taman wisata yang menjadi objek penelitian penulis yaitu
Muncak Teropong Laut, merupakan salah satu objek wisata yang berada
didaerah Kabupaten Pesawaran yang memberikan kontribusi kepada pelaku
usaha wisata dan masyarakat yang berada di sekitar taman wisata tersebut.
Pembangunan taman wisata ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan
signifikan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat
sekitar, karena dengan adanya taman wisata tersebut akan dapat membuka
berbagai macam peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi
menjaga dan melestarikan kekayaan alam.
Masyarakat sekitar dipandang dapat terlibat dan menunjang dalam
kegiatan di Muncak Teropong Laut melalui kegiatan-kegiatan usaha yang
sangat diperlukan oleh para wisatawan ketika mereka melakukan kegiatan
pariwisata. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata
diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan masyarakat secara
memadai, disamping pendapatan dari sektor pembangunan lainya.
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Salah satu potensi Taman wisata Muncak Teropong Laut yang dapat
ditingkatkan perkembangannya adalah aspek jasa lingkungan berupa aktivitas
wisata alam yang dapat meningkatkan perekonomian setempat karena
merupakan bagian dari sektor pariwisata global. Selain itu ekstensi wisata
Muncak Teropong Laut telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat
sekitar, dan teryata bukan hanya membuka kesempatan kerja atau lapangan
pekerjaan saja yang ditimbulkan akibat keberadaan wisata tersebut juga
membawa dampak terhadap bertambah luasnya mata pencarian masyarakat
sekitar.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya usaha-usaha kecil
menengah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sejak berdirinya taman
wisata Muncak Teropong Laut. Sebelumnya masyarakat yang berada disekitar
Muncak Teropong Laut didominasi dengan satu profesi sebagai sumber mata
pencariannya yang hanya dilakukan oleh kepala rumah tangga saja. Namun
sejak keberadaan wisata alam Muncak Teropong Laut, mata pencarian
masyarakat sekitar semakin luas hingga merambah bidang jual-beli,
perbengkelan, dan jasa wisata. Bahkan para ibu rumah tangga dapat membantu
kepala rumah tangga untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka.
Adapun pengaruh ekonomi yang timbul dengan adanya wisata Muncak
Teropong Laut adalah sebagai berikut.
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1. Terciptanya lapangan pekerjaan
Lapangan pekerjaan merupaakan suatu tempat dimana masyarakat
mampu memberdayakan sumber daya manusia atau potensi dirinya dibidang
pekerjaan guna mendapaatkan kesejahtraan ekonomi untuk memnuhi
kebutuhan hidupnya, dewasa ini telah banyak bermunculan lembaga
pendidikan yang telah meluluskan banyak sekali siswa-siswinya yang siap
memberdayakan potensi dirinya dan hal tersebut dapat dirasakan tidak
seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tidak sedikit
masyarakat yang harus mencari pekerjaan di tempat lain atau keluar dari
daerah tempat tinggal mereka.
Keberadaan Muncak Teropong Laut tidak dapat dipungkii telah
memberikan kontribusi cukup besar sebagai salah satu tempat yang mampu
menyerap tenaga kerja dalam pelaksanaan usahanya. Berdasarkan informasi
dari pengelola Muncak Teropong Laut melalui wawancara yang penulis
lakukan diketahui bahwa sebelum berdirinya Munca Teropong Laut, maka
sumber mata pencarian di daerah tersebut cukup terbatas dalam arti hanya
satu jenis pekerjaan dan itupun hanya dilakukan oleh kepala rumah tangga.
Sejak berdirinya wisata alam Muncak Teropong Laut masyarakat
setempat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan sebab wisata
Muncak Teropong Laut sangat memprioritaskan masyarakat setempat untuk
dapat menjadi karyawan atau bekerja, sehingga bagi mereka yang tidak
memiliki lahan pertanian, perkebunan, ataupun modal kini tidak perlu lagi
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menganggur sebab di tempat mereka tingga telah tersedia lapangan
pekerjaan.
Keberadaan Muncak Teropong Laut dirasakan telah mampu
menekan angka pengangguran khususnya bagi masyarakat sekitar melalui
tersedianya lapangan pekerjaan yang timbul dengan berdirinya wisata
Muncak Teropong Laut, sehingga kini kesempatan untuk dapat bekerja
sangat terbuka lebar bagi mereka yang benar-benar ingin bekerja untuk
memproduktifitaskan sumber daya manusia yang mereka miliki dan
mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka seharihari tanpa harus jauh-jauh mencari pekerjaan di daerah lain yang terkadang
antara pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya tidak seimbang.
2. Terciptanya UKM/ peluang usaha
Keberadaan wisata alam Muncak Teropong Laut ternyata memiliki
dampak lain yang lebih luas lagi guna meningkatkan penghasilan dan
menekan angka pengangguran, karena selain mampu menyerap tenaga kerja
atau menyediakan lapangan pekerjaan ternyata keberadaan wisata Muncak
Teropong Laut mampu mendorong masyarakat sekitar untuk berinovasi dan
berkreasi sendiri melalui peluang usaha dan bahkan menciptakan lapangan
pekerjaan sendiri melalui usaha-usaha yang mereka dirikan dimana usaha
yang mereka dirikan ternyata tidak hanya mereka sendiri yang
mengelolanya namun ada juga usaha yang mereka dirikan ternyata beroprasi
dengan dibantu beberapa karyawan.

79

E. Keadaan Pendapatan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Ada Wisata
Munca Tropong Laut.
Tabel 3.5
Pendapatan Masyarakat
Rata-rata Pendapatan perbulan

Peningkatan

Sebelum

Sesudah

pendapatan

4.000.000

2.000.000

2.000.000

1.300.000

2.500.000

1.000.000

-

2.000.000

2.000.000

No. Nama
1

Taufik

hidayat 2.000.000

(Pemilik)
2

Arwani

700.000

(Keamanan)
3

Agus

herlambang 1.500.000

(Keamanan)
4

Apriyanto
(Karyawan)

5

Riyan (Karyawan)

1.500.000

3.000.000

1.500.000

6

Erwansyah

1.000.000

2.000.000

1.000.000

1.200.000

2.500.000

1.300.000

(Karyawan)
7

Kasman
(Karyawan)

8

Hera (karyawan)

800.000

1.500.000

700.000

9

Windawati

500.000

1.500.000

1.000.000

(Pedagang)
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10

Hasanah

-

1.500.000

1.500.000

2.000.000

1.100.000

2.000.000

1.400.000

1.000.000

1.000.000

(Pedagang)
11

Siti

khomariah 900.000

(Karyawan)
12

Ani

destiani 600.000

(Karyawan)
13

Herawati
(Karayawan)

14

Desti (Pengawas)

-

1.000.000

1.000.000

15

Novania

1.500.000

2.500.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

1.150.000

(Pedagang)
16

Agus

triyanto -

(Karyawan)
17

Sugeng

850.000

(Karyawan)
Sumber : hasil wawancara dengan 17 responden pengelola Muncak Teropong Laut tahun
2017

Dari data tabel 3.5 di atas yang penulis peroleh melalui wawancara
kepada masyarakat (pengelola), dapat diketahui bahwa keberadaan Muncak
Teropong Laut ternyata memberikan dampak peningkatan ekonomi yang
Cukup Besar Bagi Masyarakat Setempat.
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F. Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Ada
Muncak Teropong Laut
Tabel 3.6
Jenis Pekerjaan
Mata pencarian
No.

Nama
Sebelum

Sesudah

1

Taufik hidayat

Pegawai BPJS

Pemilik

2

Arwani

Bengkel

Keamanan

3

Agus herlambang

Wiraswasta

Keamanan

4

Apriyanto

Pengangguran

Karyawan

5

Riyan

Wiraswasta

Karyawan

6

Erwansyah

Bruh bangunan

Karyawan

7

Kasman

Buruh bangunan

Karyawan

8

Hera

Buruh tani

Karyawan

9

Windawati

Guru ngaji

Pedagang

10

Hasanah

Ibu rumah tangga

Pedagang

11

Siti khomariah

Buruh tani

Karyawan

12

Ani destiani

Buruh tani

Karyawan

13

Herawati

Ibu rumah tangga

Karyawan

14

Desti

Ibu rumah tangga

Pengawas

15

Novania

Guru honorer

Pedagang

16

Agus triyanto

Pengangguran

Karyawan
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17

Sugeng

Petani

Karyawan

Sumber : Data primer diolah 2017
Dari data 3.6 di atas yang penulis peroleh melalui wawancara
kepada masyarakat disekitar, dapat diketahui bahwa keberadaan wisata
Muncak Teropong Laut ternyata memberikan lapangan pekerjaan dan
mampu memicu terciptanya usaha kecil menengah di kalangan masyarakat
sekitar, terlihat darai mata pencarian mereka dari sebelum dan sesudah
adanya objek wisata Muncak Teropong Laut.
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BAB IV
ANALISA DATA
A. Dampak keberadaan wisata alam muncak terhadap penyerapan
tenaga kerja masyarakat sekitar wisata muncak
Taman wisata merupakan salah satu kegiatan industri ekonomi
yang sangat menjanjikan, bukan hanya bagi pemilik saham maupun
pemilik taman wisata itu sendiri, namun ternyata keberadaan taman wisata
juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya,
dengan adanya taman wisata disuatu daerah maka secara langsung akan
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar khususnya
disamping itu keberadaan taman wisata akan membuka peluang bagi
masyarakat sekitar untuk membuka berbagai macam usaha kecil
menengah yang mampu meningkatkan perekonomian mereka.
Pengembangan taman wisata ini akan memberikan dampak yang
sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, pengembangan
kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli
daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus
berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati. Dengan
demikian maka, pembangunan taman wisata harus di dasarkan pada
kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung
secara ekologis daalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi
yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah
SWT.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik wisata alam Muncak
Teropong Laut Kabupaten Pesawaran bahwa dampak keberadaan wisata
Muncak Teropong Laut diantaranya
1. Terciptanya lapangan pekerjaan
Lapangan

pekerjaan

merupakan

suatu

tempat

dimana

masyarakat mampu memberdayakan sumber daya manusia atau potensi
dirinya dibidang pekerjaan guna mendapaatkan kesejahtraan ekonomi
untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, dewasa ini telah banyak
bermunculan lembaga pendidikan yang telah meluluskan banyak sekali
siswa-siswinya yang siap memberdayakan potensi dirinya dan hal
tersebut dapat dirasakan tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan
yang ada, sehingga tidak sedikit masyarakat yang harus mencari
pekerjaan di tempat lain atau keluar dari daerah tempat tinggal mereka.
Keberadaan Muncak Teropong Laut tidak dapat dipungkiri telah
memberikan kontribusi cukup besar sebagai salah satu tempat yang
mampu

menyerap

tenaga

kerja

dalam

pelaksanaan

usahanya.

Berdasarkan informasi dari pengelola Muncak Teropong Laut melalui
wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa sebelum berdirinya
Munca Teropong Laut, maka sumber mata pencarian di daerah tersebut
cukup terbatas dalam arti hanya satu jenis pekerjaan dan itupun hanya
dilakukan oleh kepala rumah tangga.
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Sejak

berdirinya

wisata

alam

Muncak

Teropong

Laut

masyarakat setempat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan
sebab wisata Muncak Teropong Laut sangat memprioritaskan
masyarakat setempat untuk dapat menjadi karyawan atau bekerja,
sehingga bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, perkebunan,
ataupun modal kini tidak perlu lagi menganggur sebab di tempat
mereka tingga telah tersedia lapangan pekerjaan.
Keberadaan Muncak Teropong Laut dirasakan telah mampu
menekan angka pengangguran khususnya bagi masyarakat sekitar
melalui tersedianya lapangan pekerjaan yang timbul dengan berdirinya
wisata Muncak Teropong Laut, sehingga kini kesempatan untuk dapat
bekerja sangat terbuka lebar bagi mereka yang benar-benar ingin
bekerja untuk memproduktifitaskan sumber daya manusia yang mereka
miliki dan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup
mereka sehari-hari tanpa harus jauh-jauh mencari pekerjaan di daerah
lain yang terkadang antara pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya
tidak seimbang.
2. Terciptanya UKM/ peluang usaha
Keberadaan wisata Muncak Teropong Laut ternyata memiliki
dampak lain yang lebih luas lagi guna meningkatkan penghasilan dan
menekan angka pengangguran, karena selain mampu menyerap tenaga
kerja atau menyediakan lapangan pekerjaan ternyata keberadaan wisata
Muncak Teropong Laut mampu mendorong masyarakat sekitar untuk

86

berinovasi dan berkreasi sendiri melalui peluang usaha dan bahkan
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui usaha-usaha yang
mereka dirikan dimana usaha yang mereka dirikan ternyata tidak hanya
mereka sendiri yang mengelolanya namun ada juga usaha yang mereka
dirikan ternyata beroperasi dengan dibantu beberapa karyawan.
Tabel 4.1
Sumber Daya Alam

Alternatif jawaban
Jumlah
SS
S
R
TS
STS
Pertanyaan 1
10
5
2
17
(%)
58%
30%
12%
100%
Pertanyaan 2
8
4
3
2
17
(%)
48%
23%
17%
12%
100%
Pertanyaan 3
5
5
3
4
17
(%)
30%
30%
17%
23%
100%
Sumber: Hasil kuisioner yang dilakukan kepada responden 1 Agustus 2017 di Desa
Muncak, Kab. Pesawaran.

Berdasarkan data kusioner dari Tabel 4.1 di atas, penulis menyimpulkan
bahwa dari pertanyaan ke 1 ( Apakah anda setuju jika keberadaan Muncak Teropong
Laut memberikan dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat
sekitar ? ) sebanyak 10 orang (58%) menjawab sangat setuju, 5 or ang (30%)
menjawab setuju, dan 2 orang (12%) menjawab ragu-ragu. Pertanyaan ke 2 ( Apakah
anda setuju jika keberadaan Muncak Teropong Laut memberikan dampak terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat sekitar ?) sebanyak 8 orang (48%) menjawab
sangat setuju, 4 orang (23%) menjawab setuju, 3 orang (17) menjawab ragu-ragu, dan
2 orang (12%) menjawab tidak setuju. Pertanyaan ke 3 (Apakah anda setuju jika
keberadaan wisata Muncak Teropong Laut memberikan dampak yang positif terhadap
perkembangan desa ? ) sebanyak 5 orang (30%) menjawab sangat setuju, 5 orang (30
%) menjawab ragu-ragu, 3 orang (17%) menjawab tidak setuju, dan 4 orang (23%)
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menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
keberadaan Sumber Daya Alam sangat berperan penting dalam meningkatkan
perkembangan pariwisata Muncak Tropong Laut Kabupaten Pesawaran.
B. Pandangan Ekonomi Islam mengenai Dampak adanya wisata Alam

Muncak Teropong Laut terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
Keberadaan wisata alam Muncak Teropong Laut berdampak positif
terhadap perluasan kesempatan kerja dan usaha. Peluang/kesempatan kerja
lahir akibat adanya permintaan wisatawan. Permintaan wisatawan inilah yang
membuka peluang/kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Datangnya
wisatawan ke suatu daerah wisata akan memerlukan pelayanan untuk
menyediakan kebutuhan, keinginan dan harapan wisatawan yang berbagai
macam, sehingga pariwisata telah memberi serta menambah lapangan dan
kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar obyek wisata tersebut.
Kesempatan kerja yang tercipta dalam pariwisata ini hendaknya dimanfaatkan
dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
cara bekerja.
Islam memandang kerja sebagai unsur produksi, dimana manusia
bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab
untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah
untk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kekayaan alam tidka berguna bila
tidak dikelola oleh manusia. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak
terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.
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Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu,
lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang seyimpal yang sesuai dengan
amal/kerja sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl (16) ayat 97 :

ۖ
ۡﻦ ﻓَﻠَﻨُ ۡﺤ ِﯿﯿَﻨﱠﮫۥُ َﺣﯿَ ٰﻮ ٗة طَﯿﱢ َﺒ ٗﺔ َوﻟَﻨ َۡﺠ ِﺰﯾَﻨﱠﮭُﻢٞ ﺻﻠِ ٗﺤﺎ ﱢﻣﻦ َذ َﻛ ٍﺮ أَ ۡو أُﻧﺜَﻰٰ َوھُ َﻮ ُﻣ ۡﺆ ِﻣ
َ ٰ َﻣ ۡﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ
٩٧ َأَ ۡﺟ َﺮھُﻢ ﺑِﺄ َ ۡﺣ َﺴ ِﻦ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮاْ َﯾ ۡﻌ َﻤﻠُﻮن
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.81
Ayat al-quran di atas menjelaskan balasan yang diberikan Allah SWT
kepada hambanya yang melakukan pekerjaan yang baik atau melakukan amal
shaleh.
Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl (16) ayat 14 yang berbunyi :

ْ ﻮا ِﻣ ۡﻨﮫُ ﻟَ ۡﺤ ٗﻤﺎ طَ ِﺮ ٗﯾّﺎ َوﺗ َۡﺴﺘَ ۡﺨ ِﺮﺟ
ْ َُوھُ َﻮ ٱﻟﱠ ِﺬي َﺳ ﱠﺨ َﺮ ٱ ۡﻟﺒَ ۡﺤ َﺮ ﻟِﺘ َۡﺄ ُﻛﻠ
ُﻮا ِﻣ ۡﻨﮫُ ِﺣ ۡﻠﯿَ ٗﺔ ﺗ َۡﻠﺒَﺴُﻮﻧَﮭَ ۖﺎ
ْ ﻚ َﻣ َﻮا ِﺧ َﺮ ﻓِﯿ ِﮫ َوﻟِﺘ َۡﺒﺘَ ُﻐ
ۡ َﻮا ِﻣﻦ ﻓ
١٤ ُون
َ ﻀﻠِ ِﮫۦ َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜﻢۡ ﺗ َۡﺸ ُﻜﺮ
َ َوﺗَ َﺮى ٱ ۡﻟﻔُ ۡﻠ
Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu
dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu

81

Departemen Agama RI,Op., Cit., h. 222
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melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.82
Ayat ke 14 dari surat an-Nahl ini menyebutkan tentang nikmat adanya
laut dan pengaruhnya dalam berbagai kehidupan manusia. Sementara manusia
dituntut oleh Allah untuk memanfaatkan segala nikmat yang ada dengan baik
dan benar serta tidak lupa untuk mensyukuri-Nya.
Allah SWT menciptakan lautan sebagai bentuk karunia-Nya agar
manusia dapat mengambil manfaat dari lautan untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan agar manusia itu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT
berikan. Laut sebagai bentuk karunia Allah yang luar biasa menyimpan banyak
sekali manfaat dalam kehidupan manusia, laut menyediakan ikan untuk
nelayan secara gratis tanpa harus dikembangbiakan, lautan juga menyimpan
begitu banyak keindahan di dalamnya seperti mutiara, dan lautan juga adalah
tempat kapal berlayar atau jalan transportasi yang tersedia dengan sendirinya,
selanjutnya yang merupakan karunia dari Allah pula lautan bisa dijadikan
sebagai obyek wisata oleh manusia. Suatu obyek wisata yang tercipta dengan
sendirinya, keindahan yang terdapat di dalam lautan yaitu ikan-ikan kecl,
hewan-hewan laut yang beraneka ragam yang memiliki keindahan yang luar
biasa, suasana pinggir laut yang mendamaikan, dan ombak yang dapat
menambah keindahan serta manfaat bagi manusia. Begitu besar nikmat Allah
yang Dia berikan, melalui diciptakannya lautan, agar manusia yang melakukan

82

Ibid., h. 196
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perjalanan atau berwisata mengambil pelajaran (taddabur alam) dari setiap
kejadian dan agar manusia tidak lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
Pariwisata syariah merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah, akan tetapi tanpa meninggalkan
syariah Islam. Syakiry mengatakan konsep pariwisata syariah tidak terbatas
pada wisata religi saja, tetapi meluas ke segala bentuk parwisata kecuali yang
bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam. Pariwisata syariah adalah segala
macam jenis pariwisata yang menanamkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya
dan dapat diperuntukan kepada siapa saja.
Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa
wisata ziarah makam ulama, masjid-masjid peninggalan sejarah, haji, dan lainlain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah dan semua yang
disebutkan tersebut, melainkan pariwisata syariah adalah trend baru pariwisata
dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan
yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan
dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang
mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan
harta benda. Maka prinsip dalam pariwisata syariah harus didasarkan pada
tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang
menghibur.
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Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan badan
pengurus harian DSN MUI pariwisata syariah harus mempunyai kriteria umum
sebagai berikut : Berorientasi pada kemaslahatan umum, berorientasi pada
pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan
khurafat, menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman
keras, narkoba dan judi, menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur
kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila, menjaga
amanah, keamanan, dan kenyamanan, bersifat universal dan inklusif, menjaga
kelestarian lingkungan, menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
Kriteria umum di atas jika diaplikasikan pada komponen usaha, profesi
dan daya tarik wisata, maka menurut panduan umum menurut Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI usaha pariwisata harus
memenuhi hal sebagai berikut : pertama dari sisi daya tarik atau obyek wisata
hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah, obyek wisata meliputi obyek
wisata alam, obyek wisata budaya, atau obyek wisata buatan yang mana pada
setiap obyek wisata harus menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan suci,
kemudian tersedia makanan dan minuman halal, dan pertunjukan seni dan
budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata
syariah, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan, sebagaimana yang
disebutkan dalam hadist bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.
Kedua adalah bidang usaha akomodasi pariwisata. Usaha akomodasi
seperti penginapan harus sesuai dengan standar syariah. Yaitu yang sudah
mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
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(DSN-MUI). Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali yang mendapat
sertifikat dari DSN-MUI maka hotel dan penginapan yang tersedia setidaknya
harus memenuhi persyaratan diantaranya harus tersedia fasilitas yang layak
untuk bersuci dan fasilitas untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman
yang halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk
keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan lingkungan.
Ketiga adalah bidang usaha penyedia makanan dan minuman. Seluruh
restoran, kafe, dan jasa boga di obyek wisata syariah harus terjamin kehalalan
makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku dan proses memasaknya.
Cara yang paling baik adalah restoran, kafe dan jasa boga tersebut sudah
mendapat sertifikat halal dari MUI. Jika cara tersebut belum dapat dilakukan
mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan
adalah terjaminnya kehalalan makanan dan minuman dengan sertifikat MUI,
ada jaminan dari MUI setempat, tokoh muslim, atau pihak terpercaya, dengan
memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya, serta terjaga
lingkungan yang sehat dan bersih.
Keempat Spa, Sauna, dan massage. Terdapat sejumlah hal khusus yang
harus diperhatikan bagi Spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep
wisata syariah ini, diantaranya, terdapat Terapis pria untuk pelanggan pria, dan
terapis untuk pelanggan wanita, tidak mengandung unsur pornografi dan
pornoaksi, menggunakan bahan baku yang halal dan tidak terkontaminasi
produk turunannya, serta tersedia sarana untuk beribadah.
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Kelima bagi biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata penting
untuk melakukan hal-hal berikut : menyelenggarakan perjalanan/paket wisata
yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah, memiliki daftar
akomodasi yang sesuai dengan panduan umum pariwisata syariah, memiliki
daftar usaha penyedia makanan dan minuman syariah misalnya, untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang menggunakan jasanya, biro
perjalanan wisata yang harus mengetahui rumah makan yang menyajikan
makanan halal ketika berada di obyek wisata.
Keenam Pramuwisata (Pemandu Wisata). Pramuwisata memegang
peranan yang sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata,
karena di tanganlah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam
pariwisata syariah. Karena posisinya adalah sebagai pemimpin perjalanan
wisata, maka ia harus memenuhi beberapa hal berikut, pemandu wisata
memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan
tugas, berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab,
berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika dan nilai islam,
memiliki kompetensi kerja sesuai standar kerja yang berlaku. Hal ini menjadi
sangat penting karena pramuwisata memiliki wawasan dan kompetensi yang
luas mengenai pariwisata syariah agar dapat memberikan nilai-nilai Islam
selama perjalanan wisata.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dan badan pengurus harian DSN MUI usaha pariwisata yang
ada di Kawasan Muncak Teropong Laut telah memenuhi kualifikasi usaha
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pariwisata syariah, karena usaha pariwisata yang berada di kawasan Muncak
Teropong Laut sesuai dengan persyaratan usaha pariwisata syariah.
Obyek wisata Muncak Teropong Laut menyediakan fasilitas ibadah
yang layak dan suci, kemudian menyediakan makanan dan minuman yang
halal, dan menyediakan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak
bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
Keberadaan wisata Muncak Teropong Laut telah memberikan dampak
positif bagi ekonomi masyarakat di kawasan Muncak Teropong Laut, yakni
dampak terhadap perluasan peluang/kesempatan kerja sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam tabel 3.5 yakni sesudah adanya wisata Muncak Teropong
Laut pendapatan masyarakat meningkat sebesar lebih dari 50 % bahkan
masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja sekarang memiliki pekerjaan
dengan membuka usaha di kawasan wisata Muncak Teropong Laut.
Peluang/kesempatan kerja yang ditimbulkan yang ditimbulkan di bidang
pariwisata hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bekerja
merupakan perbuatan yang mulia, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan
dengan nilai-nilai syariah islam.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian dengan judul “ANALISIS KEBERADAAN WISATA ALAM
MUNCAK

TERHADAP

MASYARAKAT

SEKITAR

PENYERAPAN
DALAM

TENAGA

PERSPEKTIF

KERJA

EKONOMI

ISLAM”
(study pada Wisata Muncak Tirtayasa) maka simpulan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1.

Dampak keberadaan wisata Alam Muncak Teropong Laut yaitu
terciptanya lapangan pekerjaan dan terciptanya UKM/peluang usaha.
Kedua

dampak

tersebut

memiliki

pengaruh

positif

terhadap

penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar kawasan Muncak
Teropong Laut. Penyerapan tenaga kerja tersebut juga memiliki
pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat, hal ini dibuktikan
dengan adanya Wisata Alam Muncak Teropong Laut pendapatan
masyarakat sekitar mengalami peningkatan sebesar lebih dari 50 %
bahkan masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja kini memiliki
pekerjaan dengan membuka usaha di kawasan Wisata Muncak
Teropong Laut.
2. Keberadaan wisata alam Muncak Teropong Laut terhadap penyerapan
tenaga kerja sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Hal ini
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terlihat dengan adanya wisata alam Muncak mampu menciptakan
lapangan pekerjaan dan terciptanya UKM/peluang usaha dan telah
sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 dan Al-Quran surat AlBalad ayat 04.

B. SARAN
Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kreatifitas dan lebih
mengeksplor kemampuan yang ada pada dirinya dengan demikian
akan meningkatkan produktivitas sehingga dirinya mampu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnyasehingga terciptanya kemashlahatan
umat.
2. Untuk pengelola agar lebih memperhatikan sarana dan parasarana di
kawasan wisata alam Muncak Teropong Laut agar sesuai dengan
prinsip Ekonomi Islam misalnya: dengan tidak menyediakan gubuk
selain untuk tempat beristirahat bersama-sama.
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